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 Power Extreme Life

 de ter o melhor, insista nas pilhas ExtremeLife. Dão-lhe 30% mais de energia 

lhas alcalinas normais e são ideais para máquinas fotográficas, leitores de CD 

ispositivos com alto consumo de energia.

nte desempenho
gia ultra elevada para dispositivos digitais, como câmaras
ma ExtremeLife faz parte das pilhas alcalinas topo de gama da Philips
esempenho das pilhas alcalinas é 6x superior ao das pilhas de zinco-carbono
a completa, ou seja, uma pilha para cada necessidade

lha permanece em boas condições de utilização até um máximo de 7 anos

e Utilizar
ores tornam o reconhecimento dos tamanhos das pilhas mais fácil
uções de utilização sem idioma fáceis de compreender

cção Ambiental
ilhas alcalinas da Philips contêm 0% de cádmio, mercúrio e chumbo
 

Philips ExtremeLife
Pilha

9 V
Ultra alcalina

9VEB2A



 

Potência
• Tipo de bateria: 9 V / 6LR61 Alcalina
• Voltagem da bateria: 9 V

Especificações ecológ.
• Composição química: Ultra alcalina
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, 

PET
• Tipo de embalagem: Blister PET

Especificações Técnicas
• Vida útil na embalagem: 7 anos
• Intermutável com: 9 V, 6LR61, AM6, 1604A, 

MN1604

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 12
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 141 x 156 

x 65 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 83 x 120 x 17 

mm
• Peso do produto: 0,096 kg
•

Pilha
9 V Ultra alcalina 

Especificações
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