
 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

15 minut
Wielofunkcyjny

SCB7560CB
Superszybki, uniwersalny 

zestaw podróżny
Doskonały, superszybki zestaw zasilający do większości urządzeń, który można używać w dowolnym 

miejscu i czasie na całym świecie. Naładuj akumulatory AA i AAA do aparatu cyfrowego w 12 minut. 

Przy użyciu tej ładowarki można ładować od jednego do czterech akumulatorów AA lub AAA 

jednocześnie.

Najlepsza wydajność
• Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem

Łatwa obsługa
• Wtyk samochodowy 12 V umożliwiający ładowanie w samochodzie
• Ładowanie akumulatorów AA i AAA w jednej ładowarce
• Ładowanie 2 lub 4 akumulatorów jednocześnie
• Zasilacz sieciowy gotowy do użycia na całym świecie
• Pokrywa zwiększa trwałość ładowarki
• Dodatkowe wtyczki różnych standardów umożliwiają użytkowanie na całym świecie
• W zestawie znajdują się akumulatory AAA 800 mAh.
• W zestawie znajdują się akumulatory AA 2100 mAh.
 



 Wtyk samochodowy 12 V
Ładowarka jest wyposażona w specjalny adapter 
pasujący do gniazda zapalniczki samochodowej. 
Oznacza to, że ładowanie może odbywać się nie 
tylko w domowej sieci elektrycznej, ale także w 
podróży.

Ładowanie akumulatorów AA i AAA
Ładowarka umożliwia ładowanie akumulatorów AA i 
AAA.

Ładowanie parami
Ładowarka umożliwia ładowanie 2 lub 4 
akumulatorów jednocześnie.

Do użytku na całym świecie
Zasilacz sieciowy umożliwiający korzystanie z 
napięcia wejściowego w zakresie od 100 do 240 V. 
Dodając konwerter wtyku odpowiedni dla danego 
kraju, można używać ładowarki na całym świecie.

Inteligentna ochrona ładowania
Specjalny czujnik wykrywa stan pełnego naładowania 
akumulatorów i przełącza ładowarkę w tryb 
powolnego ładowania, co pozwala utrzymać 
całkowicie naładowane akumulatory w gotowości do 
użycia. Ochrona przed przeładowaniem zwiększa 
żywotność akumulatorów i zapobiega ich 
uszkodzeniu.

Podróżna pokrywa ochronna
Wytrzymała pokrywa chroni produkt przed 
uderzeniami w podróży.

W zestawie wtyczki różnych standardów
Dwa dodatkowe adaptery można podłączyć do 
oryginalnej wtyczki zasilacza, aby umożliwić 
korzystanie z ładowarki w krajach, które mają 
angielskie lub amerykańskie standardy gniazdek 
elektrycznych.

Akumulator MultiLife AAA 800 mAh
800 mAh energii pozwala na dłuższe działanie 
odtwarzacza audio lub aparatu cyfrowego.

2100 mAh MultiLife AA w zestawie
2100 mAh energii pozwala na dłuższe działanie 
odtwarzacza audio lub aparatu cyfrowego.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 2100 mAh i 

800 mAh i zasilacz samochodowy
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Wymiary blistra (S x G x W): 32 x 35 x 11 cm
• Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W): 32,4 x 

35,4 x 30 cm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
• Wymiary zewnętrzne kartonu (S x G x W): 354 x 

324 x 300
•
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