
 

 

„Philips“ Rechargeables
Baterija

9 V, 170 mAh
Nikelio - metalo hidrido

9VB1A17
Naudokitės prietaisu ilgiau

Naudojant 170 mAh 9 V baterijas prietaisai visada bus parengti. Jas galite įkrauti iki 
tūkstančio kartų ir jos vis tiek bus tokios pat galingos, kaip ir pirmą kartą.

Geriausias našumas
• NiMH technologija daugkartiniam įkrovimui
• Baterijos elektroniniams žaislams ir garso grotuvams
• Mėgaukitės visa galia dar ir dar kartą
• Taupios, nes jas galite įkrauti 1000 kartų

Lengva naudoti
• Parengta naudoti



 Nikelio - metalo hidrido
Nikelio metalo hidrido technologija leidžia įkrauti 
kelis kartus, todėl beveik nereikia keisti baterijų.

170 mAh įkraunamos 9 V
170 mAh energijos elektroniniams žaislams ir garso 
grotuvams pakanka ilgiau.

Su laiku nemažėja galia
Nikelio metalo hidrido baterija gali būti visiškai 
įkrauta iš naujo iki 1000 kartų, ir jos nereikia prieš tai 
visiškai iškrauti. Todėl galite paprasčiau ir geriau 
panaudoti savo įkraunamas baterijas.

Įkraunamos iki 1000 kartų
Taupios, nes jų naudojimo laikas prilygsta 1000 
baterijų.

Parengta naudoti
Išpakuokite ir naudokite baterijas iš karto.
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Maitinimas
• Baterijos talpa: 170 mAh
• Baterijos tipas: 9 V nikelio metalo hidrido
• Akumuliatoriaus įtampa: 8,4 V

Ekologiškos specifikacijos
• Cheminė sudėtis: Nikelio - metalo hidrido
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Atidaroma lizdinė pakuotė

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

2,65 x 4,85 x 1,75 cm
• Svoris: 0,031 kg

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

8,3 x 12 x 1,9 cm
• Grynasis svoris: 0,0335 kg
• Bendras svoris: 0,041 kg
• Pakuotės svoris: 0,0075 kg
• EAN: 87 10895 96298 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartonas
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 28,5 x 26 x 21 cm
• Grynasis svoris: 3,216 kg
• Bendras svoris: 4,51 kg
• Pakuotės svoris: 1,294 kg
• EAN: 87 10895 96299 5
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 96
•

Specifikacijos
Baterija
9 V, 170 mAh Nikelio - metalo hidrido
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