
 

 

Philips Minicells
Pilha

Lítio

CR2025P2
Tecnologia de ponta para 

dispositivos pequenos
Oferece um desempenho de longa duração nos pequenos dispositivos electrónicos do 
dia-a-dia

Excelente desempenho
• Fiável para desempenho a longo prazo
• Tecnologia de Lítio, Prata e Alcalina para dispositivos pequenos
• A pilha permanece em boas condições de utilização até um máximo de 10 anos

Tecnologia de lítio
• Uma linha completa para utilização numa grande variedade de aplicações
• Design de embalagem segura para crianças, mais segura de utilizar
• Sem mercúrio adicionado à bateria de minicélulas
• Design de proteção contra fugas
• Utilizável num grande intervalo de temperaturas



 Potência para dispositivos pequenos
As tecnologias de Lítio, Prata e Alcalina oferecem o 
máximo de potência e de durabilidade fiável para 
pequenos dispositivos.

Embalagens seguras para crianças
Design de embalagem segura para crianças, mais 
segura de utilizar

Sem mercúrio adicionado
Sem mercúrio adicionado à bateria de minicélulas 
para maior nível ecológico.

Vida útil na embalagem até 10 anos
Todas as pilhas perdem energia quando não estão a 
ser utilizadas. Garantimos que a pilha mantém pelo 
menos 80% da sua carga inicial dentro do seu prazo 
de validade.
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Potência
• Tipo de pilha: Pilha de botão / Lítio
• Voltagem da pilha: 3,0 V

Especificações ecológicas
• Composição química: Lítio
• 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: 10 anos
• Intermutável com: CR2025, DL2025

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 100
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 20,5 x 28,5 

x 6 cm
• Dimensões do produto (LxPxA): 0,25 x 2 cm
• Peso do produto: 0,0026 kg
• Dimensões da caixa interior (LxPxA): 5,2 x 5,3 x 

9,8 cm
• Número de produtos incluídos: 2
•
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