
 

 

„Philips“ Minicells
Baterija

Šarminės

8LR932
Energija visiems daug energijos 

naud. įrenginiams
Šiandien elektronikos gaminiams, pvz, elektroniniams žaislams ir nešiojamajam grotuvui, 
reikia daugiau energijos nei bet kada. Pasirūpinkite, kad jie veiktų ilgiau naudodami 
šarmines baterijas.

Geriausias našumas
• Patikimas ilgalaikis veikimas
• Baterijos išlieka šviežios iki 5 metų
• Puikiai tinka nuotolinio valdymo pultams, skirtiems automobiliams, beraktėms sistemoms



 Patikimas veikimas
Gamyboje naudojama nuostabi technologija, kad 
būtų užtikrintas patikimas ir ilgalaikis veikimas.

Puikiai tinka automobilio nuotolinio 
valdymo pultui
Puikiai tinka nuotolinio valdymo pultams, skirtiems 
automobiliams, beraktėms sistemoms, fotografavimo 
įrangai ir kitiems elektroniniams prietaisams

Tinka vartoti iki 5 metų
Kiekviena baterija netenka energijos, kai yra 
nenaudojama. Mes garantuojame, kad nepasibaigus 
baterijos galiojimo laikui joje bus mažiausiai 80 % jos 
pradinės energijos.
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Maitinimas
• Baterijos tipas: Sagos formos elementas / šarminis
• Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

Ekologiškos specifikacijos
• Cheminė sudėtis: Šarminės
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg, Be Pb
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: PET lizdinė pakuotė

Techniniai duomenys
• Galima keisti į: 8LR932, MN21, LR23A
• Tinkamumo naudoti trukmė: 5 metai

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10608 3
• Outer carton (L x W x H): 27,8 x 14,6 x 12 cm

• Grynasis svoris: 0,8 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 100
• Pakuotės svoris: 0,7 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5 x 9,5 x 1,5 cm
• EAN: 48 95229 10608 6
• Bendras svoris: 0,01 kg
• Grynasis svoris: 0,008 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,002 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 1 x 2,8 x 1 cm
• Svoris: 0,008 kg
•
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