
 

 

Philips Minicells
Baterie

Alkalické

8LR932
Napájí všechna zařízení s vysokou 

spotřebou energie
Vaše současné elektronické výrobky, jako jsou elektronické hračky a přenosná audio 
zařízení, jsou na energii náročnější než kdy předtím. Zajistěte jim delší funkčnost díky 
alkalickým bateriím.

Špičkový výkon
• Spolehlivé pro dlouhodobé dodávání výkonu
• Baterie zůstává použitelná až 5 let
• Dokonalé do dálkových ovladačů aut a systémů bezklíčového přístupu



 Spolehlivý výkon
Při výrobě je používána vynikající technologie, 
zajišťující spolehlivou a dlouhodobou funkčnost.

Dokonalé k dálkovému ovládání auta
Dokonalé do dálkových ovladačů aut a systémů 
bezklíčového přístupu, fotografického vybavení 
a dalších elektronických zařízení

Skladovatelnost až 5 let
U každé baterie, která se nepoužívá, dochází ke 
ztrátě energie. Zaručujeme, že baterie budou v rámci 
vyznačené životnosti dosahovat nejméně 80 % své 
původní kapacity.
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Spotřeba
• Typ baterie: Knoflíkový článek / alkalický
• Napětí baterie: 12 V

Ekologické specifikace
• Chemické složení: Alkalické
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: obal PET

Technické údaje
• Zaměnitelné za typy: 8LR932, MN21, LR23A
• Skladovatelnost: 5 let

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10608 3
• Vnější obal (D x Š x V): 27,8 x 14,6 x 12 cm

• Čistá hmotnost: 0,8 kg
• Počet spotřebitelských balení: 100
• Hmotnost obalu: 0,7 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 5 x 9,5 x 1,5 cm
• EAN: 48 95229 10608 6
• Hrubá hmotnost: 0,01 kg
• Čistá hmotnost: 0,008 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Hmotnost obalu: 0,002 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 1 x 2,8 x 1 cm
• Hmotnost: 0,008 kg
•
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