
 

 

Philips Minicells
Baterie

Lithium

CR2032
Technologie špičkové kvality 

pro malé přístroje
Zajišťuje dlouho trvající funkčnost v denně používaných malých elektronických zařízeních

Špičkový výkon
• Spolehlivé pro dlouhodobé dodávání výkonu
• Lithiové, stříbrné a alkalické články pro malá zařízení
• Baterie zůstává použitelná až 10 let

Lithiová technologie
• Kompletní sortiment pro použití v celé řadě aplikací
• Obal, do kterého se nedostanou děti pro bezpečnější použití
• Baterie s miničlánky bez přidané rtuti
• Provedení s ochranou proti vytečení
• Vhodné pro širokou škálu teplot



 Obal, do kterého se nedostanou děti
Bezpečnější použití díky obalu, do kterého se 
nedostanou děti

Bez přidané rtuti
Baterie s miničlánky bez přidané rtuti chrání životní 
prostředí.

Energie pro malá zařízení
Lithiová, stříbrná a alkalická technologie poskytují 
spolehlivý maximální výkon a životnost pro malá 
zařízení.

Skladovatelnost až 10 let
U každé baterie, která se nepoužívá, dochází ke 
ztrátě energie. Zaručujeme, že baterie budou v rámci 
vyznačené životnosti dosahovat nejméně 80 % své 
původní kapacity.
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Spotřeba
• Typ baterie: Knoflíková baterie / lithiová
• Napětí baterie: 3,0 V

Ekologické specifikace
• Chemické složení: Lithium
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: obal PET

Technické údaje
• Skladovatelnost: 10 let
• Zaměnitelné za typy: CR2032, DL2032

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,53 kg
• GTIN: 1 48 95229 10618 2
• Vnější obal (D x Š x V): 52 x 24 x 6,2 cm

• Čistá hmotnost: 0,61000 kg
• Počet spotřebitelských balení: 200
• Hmotnost obalu: 0,92000 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 4,95 x 9,5 x 0,54 cm
• EAN: 48 95229 10618 5
• Hrubá hmotnost: 0,00559 kg
• Čistá hmotnost: 0,00305 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Hmotnost obalu: 0,00254 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 2 x 0,32 x 2 cm
• Hmotnost: 0,01896 kg
•
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