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αία απόδοση
λής ποιότητας τεχνολογία ψευδαργύρου-χλωριδίου για µεγάλη διάρκεια ζωής
αταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση µέχρι και 3 χρόνια

υση για προστασία περιβάλλοντος
παταρίες ψευδ-άνθρ Philips δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά µέταλλα
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Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: Ψευδαργύρου-άνθρακα 3R12
• Tάση µπαταρίας: 4,5 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Ψευδαργύρου-άνθρακα
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος συσκευασίας: Αλουµινόχαρτο

Τεχνικές προδιαγραφές
• ∆ιάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 3 έτη
• Εναλλάξιµη µε: 3R12

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις εσωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 160 x 240 

x 50 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 48
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 250 x 335 

x 120 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 79 x 114 x 22 χιλ.
•

Μπαταρία
3R12 Ψευδαργύρου-άνθρακα 
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