
 

 

Philips Minicells
Batterij

Alkaline

8LR932
Voor al uw apparaten met een 

hoog energieverbruik
Uw elektronische producten, zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers, 
verbruiken meer energie dan ooit. Geniet er langer van met alkalinebatterijen.

Topprestaties
• Betrouwbaar voor langdurige prestaties
• De batterij blijft maximaal 5 jaar goed voor gebruik
• Perfect voor afstandsbedieningen voor auto's en systemen voor openen zonder sleutel



 Betrouwbare prestaties
Tijdens de productie wordt een uitstekende 
technologie gebruikt om betrouwbare en langdurige 
prestaties te garanderen.

Perfect voor afstandsbediening voor 
auto's
Perfect voor afstandsbedieningen voor auto's, 
systemen voor openen zonder sleutel, 
fotoapparatuur en andere elektronische apparaten

Maximaal 5 jaar houdbaar
Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen 
ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 
80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens 
de opgegeven houdbaarheidsduur.
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Vermogen
• Batterijtype: Knoopcel/alkaline
• Batterijvoltage: 12 volt

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Alkaline
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: PET-blister

Technische specificaties
• Vervangbaar door: 8LR932, MN21, LR23A
• Houdbaarheid: 5 jaar

Omdoos
• Brutogewicht: 1,5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10608 3
• Omdoos (L x B x H): 27,8 x 14,6 x 12 cm
• Nettogewicht: 0,8 kg

• Aantal consumentenverpakkingen: 100
• Gewicht van de verpakking: 0,7 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

5 x 9,5 x 1,5 cm
• EAN: 48 95229 10608 6
• Brutogewicht: 0,01 kg
• Nettogewicht: 0,008 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,002 kg
• Type schap: Ophanging

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1 x 2,8 x 1 cm
• Gewicht: 0,008 kg
•
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