
ysoká kvalita za vaše peniaz
V
Uistite sa, že

ju nabiť až t

Vrcho
• Baté
• Tech
• Vych
e
 vaše aplikácie sú vždy pripravené s 9 V 170 mAh batériou MultiLife. Môžete 

isíckrát a stále bude taká výkonná ako pri prvom použití.

lový výkon
ria pre elektronické hračky a audioprehrávače
nológia NiMH pre viacnásobné nabíjanie
utnajte si zakaždým plnú kapacitu
 

Philips MultiLife
Nabíjateľná batéria

170 mAh 9V
Nikel-metal hydridové (NiMH)

9VR17



 

Napájanie
• Kapacita batérií: 170 mAh
• Typ batérie: 9 V nikel-metal hydridová
• Napätie batérie: 8,4 V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Nikel-metal hydridové 

(NiMH)
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 2 roky

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 12
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 125 x 125 

x 95 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 94 x 130 x 25 mm
• Hmotnosť produktu: 0 048 kg
•

Nabíjateľná batéria
170 mAh 9V Nikel-metal hydridové (NiMH) 

Technické údaje
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