
παταρίες για συσκευές
Μ
χαµηλής κατανάλωσης
Για τα προϊόντα χαµηλής κατανάλωσης επιλέξτε µπαταρίες LongLife. Η τεχνολογία 

ψευδαργύρου-χλωριδίου αποτελεί την ιδανική λύση για ρολόγια, ραδιόφωνα, 

αριθµοµηχανές και τηλεχειριστήρια.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Απόδοση
• Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδαργύρου-χλωριδίου για µεγάλη διάρκεια ζωής
• Η µπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση µέχρι και 3 χρόνια

∆έσµευση για προστασία περιβάλλοντος
• Οι µπαταρίες ψευδ-άνθρ Philips δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά µέταλλα
Philips LongLife
Μπαταρία

9V
Ψευδαργύρου-άνθρακα
6F22
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Τάση
• Τύπος µπαταριών: 9V / 6F22 ψευδαργύρου-

άνθρακα
• Tάση µπαταρίας: 9 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Ψευδαργύρου-άνθρακα
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς 

υδράργυρο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος συσκευασίας: Αλουµινόχαρτο

Τεχνικές προδιαγραφές
• ∆ιάρκεια: 3 έτη
• Εναλλάξιµο µε: 9V, 6F22, S006PE, 1604D, 

M9VSHD

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις εσωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 700 x 

800 x 50 χιλ.
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 120
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 172 x 

366 x 62 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 26 x 48 x 17 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,041 κ.
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ευδ-χλωρ υψηλής ποιότητας
 υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδαργύρου-
λωριδίου εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής 
παταρίας όταν χρησιµοποιείται σε συσκευές χαµηλής 
ατανάλωσης ισχύος.

ιάρκεια µέχρι και 3 χρόνια
άθε µπαταρία χάνει ενέργεια όταν δεν 
ρησιµοποιείται. Εγγυούµαστε ότι η µπαταρία διατηρεί 
ουλάχιστον το 80% της αρχικής της ενέργειας πριν την 
µεροµηνία λήξης.

ωρίς κάδµιο και υδράργυρο
ι συγκεκριµένες µπαταρίες Philips διαθέτουν εγγύηση 
ως δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά µέταλλα, όπως είναι 
ο κάδµιο και ο υδράργυρος.
6F22/01S

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

Μπαταρία
9V Ψευδαργύρου-άνθρακα 


