
 

 

Philips Minicells
Baterija

Alkaline

8LR932
Nodrošina enerģiju visām 

jaudīgajām ierīcēm
Jūsu elektroniskie produkti, piemēram, elektroniskās rotaļlietas un portatīvie audio 
atskaņotāji, mūsdienās patērē vairāk enerģijas nekā jebkad. Nodrošiniet to ilgāku darbību 
ar sārmu baterijām.

Vislabākā veiktspēja
• Uzticama ilgā kalpošanas laikā
• Baterija nezaudē savas īpašības 5 gadus
• Lieliski piemērota automobiļu pultīm, bezatslēgas piekļuves sistēmām



 Uzticama veiktspēja
Ražošanā tiek izmantotas izcilas tehnoloģijas, lai 
nodrošinātu uzticamu un ilgu kalpošanas laiku.

Lieliski piemērota automobiļa pultij
Lieliski piemērota automobiļu pultīm, bezatslēgas 
piekļuves sistēmām, fotografēšanas aprīkojumam un 
citām elektroniskām ierīcēm

Glabāšanas laiks līdz 5 gadiem
Parasti baterijas zaudē enerģiju, ja netiek izmantotas. 
Mēs garantējam, ka pirms baterijas derīguma termiņa 
beigām baterija satur vismaz 80% jaudas no 
sākotnējās enerģijas.
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Strāvas padeve
• Akumulatora tips: Pogveida baterija / sārmu
• Baterijas spriegums: 12 V

Ekoloģiskās specifikācijas
• Ķīmiskais sastāvs: Alkaline
• Smagie metāli: Nesatur Cd, Nesatur Hg, Nesatur 

Pb
• Iesaiņojuma materiāls: Kartona kaste, PET
• Iesaiņojuma veids: PET blisteris

Tehniskā specifikācija
• Savstarpēji maināma ar: 8LR932, MN21, LR23A
• Glabāšanas laiks: 5 gadi

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10608 3

• Outer carton (L x W x H): 27,8 x 14,6 x 12 cm
• Neto svars: 0,8 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 100
• Taras svars: 0,7 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 5 x 9,5 x 1,5 cm
• EAN: 48 95229 10608 6
• Bruto svars: 0,01 kg
• Neto svars: 0,008 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Taras svars: 0,002 kg
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 1 x 2,8 x 1 cm
• Svars: 0,008 kg
•

Specifikācijas
Baterija
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