
 

 

Philips Minicells
Batteri

Litium

CR2430
Teknologi av beste kvalitet 

for små enheter
Gir langvarig ytelse i alle typer små elektroniske enheter

Topp ytelse
• Pålitelig for langvarig ytelse
• Litiums- og sølvteknologi og alkaliske teknologier for små enheter
• Batteriet holder seg bruksklart i opptil fem år

Litiumteknologi
• Et komplett utvalg for en rekke bruksområder
• Barnesikret emballasjedesign, tryggere å bruke
• Det er ikke tilsatt kvikksølv i Minicells-batteriet
• Beskyttelse mot lekkasjedesign
• Nyttig i mange ulike temperaturer



 Pålitelig ytelse
I produksjonen brukes overlegen teknologi for å 
garantere en pålitelig og langvarig ytelse.

Kraft til små enheter
Med litiums- og sølvteknologien og alkaliske 
teknologier får små enheter pålitelig og maksimal 
kraft og livstidsverdi.

Lagringstid opptil fem år
Alle batterier taper energi når de ikke er i bruk. Vi 
garanterer at batteriet inneholder minst 80 % av den 
opprinnelige kraften før "best før"-datoen.

Barnesikret emballasje
Barnesikret emballasjedesign som er tryggere å 
bruke

Ikke tilsatt kvikksølv
For å skåne miljøet er det ikke tilsatt kvikksølv i 
Minicells-batteriet.
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Drift
• Batteritype: Knappebatteri/litium
• Batterispenning: 3,0 V

Grønne spesifikasjoner
• Kjemisk sammensetning: Litium
• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfri, Blyfri
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: PET-blister

Tekniske spesifikasjoner
• Holdbarhetstid: 5 år
• Kan byttes ut med: CR2430, DL2430

Ytre eske
• Bruttovekt: 1,9 kg
• GTIN: 1 48 95229 10619 9
• Yttereske (L x B x H): 51,5 x 28,4 x 6,2 cm

• Nettovekt: 0,8600 kg
• Antall kundepakker: 200
• Taravekt: 1,0400 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 4,95 x 9,5 x 0,67 cm
• EAN: 48 95229 10619 2
• Bruttovekt: 0,00712 kg
• Nettovekt: 0,0043 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Taravekt: 0,00282 kg
• Type hylleplassering: Henging

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 2,4 x 0,3 x 2,4 cm
• Vekt: 0,0043 kg
•
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