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opbatterijen met laag
T
energieverbruik
Kies LongLife-batterijen voor uw producten met een laag energieverbruik. Deze 

batterijen maken gebruik van zinkchloride-technologie en zijn uitermate geschikt voor 

klokken, radio's, rekenmachines en afstandsbedieningen. Als de batterijen op de juiste 

wijze worden gebruikt en bewaard, lekken ze niet.

Topprestaties
• Hoge kwaliteit zinkchloride-technologie verzekert een lange levensduur
• De batterij blijft maximaal 3 jaar goed voor gebruik

Milieubewust
• ZnC-batterijen van Philips bevatten 0% schadelijke zware metalen
Philips LongLife
LongLife-batterij

9 V
Zink-koolstof
6F22
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Voeding
• Batterijtype: 9V/6F22 zink-koolstof
• Batterijvoltage: 9 V

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Zink-koolstof
• Zware metalen: CD-vrij, Kwikvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton
• Verpakkingstype: Folie

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 3 jaar
• Vervangbaar door: 9V, 6F22, S006PE, 1604D, 

M9VSHD

Afmetingen
• Afmetingen binnendoos (BxDxH)
• Hoeveelheid per omdoos: 120
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 172 x 366 x 62 

mm
• Afmetingen van het product (BxDxH): 26 x 48 x 

17 mm
• Gewicht van het product: 0.038 kg
•
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oge kwaliteit zinkchloride
e hoogwaardige zinkchloride-technologie verzekert 
en lange levensduur van de batterij, als deze wordt 
ebruikt in apparaten met een laag energieverbruik.

aximaal 3 jaar houdbaar
anneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze 

nergie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% 
an zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de 
pgegeven houdbaarheidsduur.

admium- en kwikvrij
eze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van 

chadelijke zware metalen zoals cadmium en kwik.
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