
ENERGIZER MAXI AA AAA + AKUMULATORKI
R6 2000MAH 4SZT

Ładowarka posiada dwa niezależne kanały ładowania,
przez co można ładować dwa lub cztery akumulatory AA, AAA
o różnych pojemnościach

Umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie akumulatorków AA lub AAA w czasie od 5 do 10 godzin
Zasilana z gniazda sieciowego - światowy zakres napięcia 110-240V
Prądy ładowania: dla AA: x2 lub 4 (2.8V, 260-300mA), AAA: x2 lub 4 (2.8V, 120-150mA)

Bezpieczne ładowanie:

Kontrola Delta-V, ładowarka przechodzi w stan ładowania podtrzymującego po pełnym naładowaniu
akumulatorka
Dodatkowa kontrola czasowa zabezpieczająca ogniwa przed nadmiernym przeładowaniem
Wykrywacz baterii lub zużytego akumulatorka - jeżeli akumulator jest nieprawidłowy lub włożono
zwykłą baterię, podświetlenie zacznie pulsować na czerwono
Ochrona przed przebiegunowaniem

Sygnalizacja poziomu ładowania:

Czerwone podświetlenie - ładowanie
Zielone podświetlenie - zakończenie ładowania
Czerwone podświetlenie pulsacyjne - wykrycie zużytego akumulatorka lub baterii

Zawartość zestawu:

Ładowarka Energizer MAXI AA AAA + 4x akumulatorki R6 AA 2000mAh

Szczegóły:

Model: Energizer Accu Recharge MAXI AA AAA
Napięcie: 1.2 V
Średnica: 14.5 mm
Długość: 50.5 mm
Pojemność: 2000 mAh
Oznaczenie: NH15 HR6
Rodzaj: Niklowo-Metalowo-Wodorkowe (NiMH)
Akumulatorki Energizer® Power Plus R6 AA 1,2V 2000mAh 4szt.
Możliwość doładowania do 1000 razy
Nieużywane akumulatorki utrzymują ładunek aż do roku.



Wstępnie naładowane, gotowe do użycia w momencie zakupu.
Nawet do 5 lat sprawności w przypadku normalnej eksploatacji
Działają do 4 razy dłużej w aparatach cyfrowych w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi
Energize.
Akumulatorki Energizer® Power Plus to wysokowydajne rozwiązanie wielokrotnego ładowania na wszystkie
okazje i do wszystkich urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię, co pozwala zaoszczędzić pieniądze
i ograniczyć ilość odpadów dzięki zużyciu mniejszej liczby baterii

Opis producenta

Energizer dostarcza proste rozwiązania dla świata w ciągłym ruchu, pełnego nowych technologii. Odkąd w 1896 r.
wynaleźliśmy pierwszą baterię konsumencką i dwa lata później pierwszą latarkę, naszą misją jest tworzenie
innowacyjnych rozwiązań o najwyższej wydajności, opracowywanych w odpowiedzialny sposób, dzięki czemu do
dyspozycji Klientów oddajemy energię, na której mogą polegać.
Jesteśmy obecni w 160 krajach na całym świecie, dlatego wiele spraw możemy oceniać z różnych punktów widzenia
i ciągle stawiać sobie nowe wyzwania, aby doskonalić naszą ofertę. Wszystko, co robimy – od tworzonych przez nas
produktów po wspierane przez nas światowe inicjatywy – zawsze skupia się na ludziach i planecie. Umożliwia to naszym
Klientom wywieranie silnego, pozytywnego wpływu na otaczający ich świat poprzez działanie, zabawę i osiągnięcia
większe niż to było dotychczas możliwe.


