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SB900
Baterai Isi Ulang
Baterai Isi Ulang
Baterai lithium-ion isi ulang SB900 untuk digunakan pada pengisi daya SBC800 dan yang menetapkan 
penggunaannya.

Dimensi
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Masukkan Baterai ke dalam Pengisi Daya
Tempatkan baterai ke dalam pengisi daya, dengan sisi berlubang ke bawah.

PERINGATAN
Kemasan baterai bisa meledak atau mengeluarkan bahan beracun. Berisiko kebakaran atau terbakar. 
Jangan membuka, menghancurkan, mengubah, membongkar, memanaskan di atas 140°F (60°C), atau 
membakar.
Ikuti petunjuk dari pabrik
Hanya gunakan pengisi daya Shure untuk mengisi ulang daya baterai isi ulang Shure
PERINGATAN: Bisa terjadi ledakan jika baterai diganti secara tidak tepat. Ganti hanya dengan tipe yang 
sama atau setara.
Jangan masukkan baterai ke dalam mulut. Jika tertelan, hubungi dokter Anda atau pusat pengendalian racun 
setempat
Jangan melakukan hubungan singkat; dapat menyebabkan terbakar atau kebakaran
Jangan mengisi daya atau menggunakan kemasan baterai selain baterai isi ulang Shure
Buang kemasan baterai dengan benar. Periksa bersama penjual setempat untuk pembuangan kemasan 
baterai yang digunakan dengan benar.
Baterai (kemasan baterai atau baterai terpasang) tidak boleh terpapar ke sumber panas yang berlebihan 
seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya.

Menyimpan Bateri
Simpan Bateri pada pengisi ketika tidak digunakan. Jika bateri disimpan selama lebih dari delapan hari, bateri 
tersebut harus dipindahkan dari pengisi dan diletakkan ke dalam tempat penyimpanan yang dikendalikan oleh suhu. 
Suhu penyimpanan bateri yang direkomendasikan adalah 10°C (50°F) to 25°C (77°F).

Spesifikasi

Jenis Bateri

Li-lon yang Dapat Diisi Ulang

Kemampuan nominal

AXT910 1900 mAh (7,03 Wh)

AXT920/920SL 2450 mAh (8,82 Wh)

Voltase Nominal

AXT910 3,7 V

AXT920/920SL 3,6 V
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Dimensi

AXT910 17 mm x 69 mm x 43 mm, H x W x D

AXT920/920SL 21 mm x 76 mm x 26 mm, H x W x D

Berat

AXT910 74 g (2,6oz.)

AXT920/920SL 63 g (2,2oz.)

Rumah

AXT910 ABS tuangan, Aluminium cetakan

AXT920/920SL ABS tuangan

Kisaran Suhu Pengisian Daya

0°C (32°F) dengan 60°C (140°F)

Kisaran Suhu Pemakain

-18°C (0°F) dengan 60°C (140°F)

Kisaran Suhu Penyimpanan yang Direkomendasikan

10°C (50°F) dengan 25°C (77°F)

Sertifikasi
Memenuhi persyaratan utama mengikuti Petunjuk Uni Eropa:

Petunjuk EM 2004/108/EC

Petunjuk Bateri 2006/66/EC
Silakan ikuti skema daur ulang di daerah Anda untuk pembuangan bateri.
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