
 

 

„Philips“ Minicells
Baterija

Litis

CR1220
Aukščiausios kokybės technologija 

mažiems įrenginiams
Ilgalaikė galia kasdieniams mažiems elektronikos įrenginiams

Geriausias našumas
• Patikimas ilgalaikis veikimas
• Ličio, sidabro ir šarminė technologija mažiems įrenginiams
• Baterijos išlieka šviežios iki 5 metų

Ličio technologija
• Visa eilė, skirta naudoti įvairiai pritaikant
• Saugus naudoti nuo vaikų apsaugotos pakuotės dizainas
• Minielementų akumuliatoriuje nėra gyvsidabrio
• Apsaugotas nuo nuotėkio dizainas
• Naudingas esant įvairioms temperatūroms



 Patikimas veikimas
Gamyboje naudojama nuostabi technologija, kad 
būtų užtikrintas patikimas ir ilgalaikis veikimas.

Galia mažiems įrenginiams
Ličio, sidabro ir šarminės technologijos siūlo 
patikimą maksimalią galią ir ilgalaikę vertę mažiems 
įrenginiams.

Nuo vaikų apsaugota pakuotė
Saugus naudoti nuo vaikų apsaugotos pakuotės 
dizainas

Be gyvsidabrio
Siekiant švaresnės aplinkos minielementų 
akumuliatoriuje nėra gyvsidabrio.
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Maitinimas
• Baterijos tipas: Diskinių elementų / ličio jonų
• Akumuliatoriaus įtampa: 3,0 V

Ekologiškos specifikacijos
• Cheminė sudėtis: Litis
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg, Be Pb
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: PET lizdinė pakuotė

Techniniai duomenys
• Tinkamumo naudoti trukmė: 5 metai
• Galima keisti į: CR1220

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 0,88 kg
• GTIN: 1 48 95229 10610 6
• Outer carton (L x W x H): 39,5 x 21 x 6,2 cm
• Grynasis svoris: 0,200 kg

• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 200
• Pakuotės svoris: 0,680 kg

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

4,95 x 9,5 x 0,4 cm
• EAN: 48 95229 10610 9
• Bendras svoris: 0,003 kg
• Grynasis svoris: 0,001 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,002 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

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

1,2 x 0,2 x 1,2 cm
• Svoris: 0,0008 kg
•
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