
 

 

Philips Minicells
Bateria

Alkaliczna

8LR932
Umożliwia zasilanie wszystkich 

energochłonnych urządzeń
Nowoczesne urządzenia elektroniczne, takie jak zabawki czy odtwarzacze przenośne, 
potrzebują więcej energii niż dawniej. Dzięki bateriom alkalicznym będą działać dłużej.

Najlepsza wydajność
• Niezawodność i długi czas działania
• Bateria pozostaje zdatna do użytku przez 5 lat
• Idealna do pilotów samochodowych oraz systemów zdalnego otwierania drzwi



 Niezawodne działanie
Niezawodność i długi czas działania gwarantuje 
zastosowanie przy produkcji doskonałej technologii.

Idealna do pilota samochodowego
Idealna do pilotów samochodowych, systemów 
zdalnego otwierania drzwi, sprzętu fotograficznego i 
innych urządzeń elektronicznych

Czas przechowywania: do 5 lat
Każda bateria ulega rozładowywaniu, gdy nie jest 
używana. Gwarantujemy, że do końca okresu 
ważności bateria będzie miała przynajmniej 80% 
energii początkowej.
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Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Bateria pastylkowa / 

alkaliczna
• Napięcie baterii: 12 V

Charakterystyka ekologiczna
• Skład chemiczny: Alkaliczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowa, Bezrtęciowa, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister z tworzywa PET

Dane techniczne
• Zamiennie:: 8LR932, MN21, LR23A
• Okres przechowywania: 5 lat

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10608 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,8 x 14,6 x 12 cm
• Waga netto: 0,8 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 100
• Waga opakowania: 0,7 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 9,5 x 1,5 cm
• EAN: 48 95229 10608 6
• Waga brutto: 0,01 kg
• Waga netto: 0,008 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Waga opakowania: 0,002 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

1 x 2,8 x 1 cm
• Waga: 0,008 kg
•
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