
 

 

Philips Minicells
elem

alkáli

8LR932
Ellátja energiával a nagy 

fogyasztású készülékeket
A modern elektronikai termékek, mint például az elektronikus játékok vagy a hordozható 
audiolejátszók fogyasztása jóval nagyobb, mint elődeiké. Alkáli elemeinkkel igazán hosszú 
ideig üzemeltetheti készülékeit.

Kiváló teljesítmény
• Megbízható a hosszan tartó teljesítmény érdekében
• Az elemek akár 5 évig is használhatók
• Autók és kulcs nélküli zárrendszerek távirányítóihoz tökéletes



 Megbízható teljesítmény
A gyártás során kitűnő technológiát alkalmazunk, 
mely garantálja a megbízható és hosszan tartó 
teljesítményt.

Autó-távirányítókhoz tökéletes
Autók, kulcs nélküli zárrendszerek, fotós 
felszerelések és egyéb elektronikus eszközök 
távirányítóihoz tökéletes

5 éves élettartam
Minden elem veszít az energiájából, ha nincs 
használatban. Garantáljuk, hogy az elem kiinduló 
energiájának legalább 80%-át megőrzi a lejárati időn 
belül.
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Tápellátás
• Elem típusa: Gombelem / alkáli
• Elem feszültsége: 12 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: alkáli
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: PET-buborékfólia

Műszaki adatok
• Felcserélhető a következővel:: 8LR932, MN21, 

LR23A
• Élettartam: 5 év

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10608 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,8 x 14,6 x 12 cm
• Nettó tömeg: 0,8 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 100
• Táratömeg: 0,7 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5 x 9,5 x 1,5 cm
• EAN: 48 95229 10608 6
• Bruttó tömeg: 0,01 kg
• Nettó tömeg: 0,008 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Bliszter
• Táratömeg: 0,002 kg
• Polcra helyezési mód: Függesztés

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 1 x 2,8 x 1 cm
• Tömeg: 0,008 kg
•
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