
 

 

Philips Minicells
Batéria

Alkalický kov

8LR932
Napája všetky energeticky 

náročné zariadenia
Vaše súčasné elektronické výrobky, ako napríklad elektronické hračky a prenosné zvukové 
zariadenia, vyžadujú väčšie množstvo energie ako kedykoľvek predtým. Používajte ich ešte 
dlhšie s alkalickými batériami.

Špičkový výkon
• Osvedčené pre dlhodobý výkon
• Batéria si udrží kapacitu až do 5 rokov
• Ideálne na diaľkové ovládanie automobilov, bezkľúčové vstupné systémy



 Spoľahlivý výkon
Pri výrobe sa používa vynikajúca technológia, ktorá 
garantuje spoľahlivý a dlhodobý výkon.

Ideálne na diaľkové ovládanie 
automobilu
Ideálne na diaľkové ovládanie automobilov, 
bezkľúčové vstupné systémy, vybavenie pre 
fotografov či iné elektronické zariadenia

Životnosť až 5 rokov
Každá batéria stráca energiu, keď nie je používaná. 
Garantujeme, že batéria obsahuje minimálne 80% jej 
základnej energie do dátumu spotreby.
8LR932/01B
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Príkon
• Typ batérie: Gombíková batéria/alkalická
• Napätie batérie: 12 V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Alkalický kov
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový PET

Technické špecifikácie
• Vymeniteľné s: 8LR932, MN21, LR23A
• Životnosť priečinku: 5 rokov

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,5 kg
• GTIN: 1 48 95229 10608 3
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 27,8 x 14,6 x 12 cm

• Hmotnosť netto: 0,8 kg
• Počet používateľských balení: 100
• Hmotnosť obalu: 0,7 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 9,5 x 1,5 cm
• EAN: 48 95229 10608 6
• Hmotnosť brutto: 0,01 kg
• Hmotnosť netto: 0,008 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,002 kg
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 1 x 2,8 x 1 cm
• Hmotnosť: 0,008 kg
•

Technické údaje
Batéria
Alkalický kov

http://www.philips.com

