
 

 

Philips Minicells
Baterie

Litiu

CR2032P2
Tehnologie de vârf pentru 

dispozitive mici
Oferă o performanţă de durată pentru dispozitivele electronice de mici dimensiuni, 
utilizate în fiecare zi

Performanţă superioară
• Fiabile pentru performanţe pe termen lung
• Tehnologie Lithium, Silver și Alkaline pentru echipamente mici
• Bateria are o durată de viaţă (fără utilizare) de până la 10 ani

Tehnologie pe bază de litiu
• O gamă completă pentru utilizare într-o varietate de aplicaţii
• Ambalaj cu protecţie pentru copii, mai sigur de utilizat
• În bateria cu minicelule nu s-a adăugat mercur
• Design ce asigură protecţie împotriva scurgerilor
• Utile într-un interval mare de temperaturi



 Putere pentru dispozitive mici
Tehnologiile cu litiu, argint sau elemente alcaline 
oferă o putere maximă și o durată de viaţă extinsă 
pentru dispozitivele mici.

Ambalaj cu protecţie pentru copii
Ambalaj mai sigur de utilizat, cu protecţie pentru 
copii

Fără mercur
Pentru un mediu înconjurător mai bun, în bateria cu 
minicelule nu s-a adăugat mercur.

Durată de viaţă fără utiliz. 10 ani
Toate bateriile pierd din energie atunci când nu sunt 
folosite. Garantăm că bateriile noastre vor avea cel 
puţin 80% din energia iniţială înaintea datei de 
expirare.
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Alimentare
• Tip baterie: Baterie de ceas / cu litiu
• Tensiune baterie: 3,0 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: Litiu
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj PET

Specificaţii tehnice
• Perioadă de valabilitate: 10 ani
• Înlocuibile cu: CR2032, DL2032

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 60 x 25,8 x 9,9 cm
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate brută: 3,08 kg

• Greutate proprie: 1,88 kg
• GTIN: 1 48 95229 10621 2
• Număr de ambalaje: 200

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,4 x 12 x 0,55 cm
• Greutate netă: 0,006 kg
• Greutate brută: 0,012 kg
• Greutate proprie: 0,006 kg
• EAN: 48 95229 10621 5
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Număr de produse incluse: 2
• Tip ambalaj: Ambalaj

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 2 x 0,32 x 2 cm
• Greutate: 0,01896 kg
•
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