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Version: 2 (2019-C)



Shure Incorporated

2/3

•

•
•

•
•
•

SB900A
Oplaadbare batterij
Algemene beschrijving
De SB900A is een oplaadbare lithium-ion batterij, te gebruiken met lader SBC800 en producten waarvoor hij 
gespecificeerd is.

De batterij in de lader plaatsen
Plaats de batterij in de lader met de kant met de groef naar beneden.

WAARSCHUWING
Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet 
openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
Volg de instructies van de fabrikant op.
Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste 
hulp.
Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan de gespecificeerde Shure-producten.
Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode 
voor gebruikte batterijpakketten.

Batterijen bewaren
Als batterijen langer dan acht dagen ongebruikt blijven, moeten deze in een temperatuurgeregelde opslagruimte 
worden gelegd. De aanbevolen opslagtemperatuur voor batterijen is 10 t/m 25 °C (50 t/m 77 °F).

Laadspanning

4,2 V (±0,05 V)

Laadstroom

750  mA

Nominale spanning

3,7 V

Nominale capaciteit

1320 mAh

Behuizing

Lexan (Gegoten polycarbonaat)

Laadtemperatuurbereik

0°C tot 45°C
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Gewicht

0,045 kg

Afmetingen

50 x 32 x 18 mm, H x B x D

Certificering
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking 
voor CE-markering.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: info@shure.de

Opmerking: Het product bevat geen kwik.
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