
 

 

Philips Minicells
Batéria

Lítium

CR2430
Prvotriedna technológia 

pre malé zariadenia
Zabezpečuje dlhodobý výkon v každodenne používaných malých elektronických 
zariadeniach

Špičkový výkon
• Osvedčené pre dlhodobý výkon
• Alkalické technológie s použitím lítia a striebra pre malé zariadenia
• Batéria si udrží kapacitu až do 5 rokov

Lítiová technológia
• Kompletná zostava na všestranné použitie
• Dizajn balenia zabezpečený pred deťmi, bezpečnejší na používanie
• Gombíkové batérie bez pridanej ortuti
• Dizajn, ktorý zabraňuje vytečeniu
• Využiteľné pri širokom rozsahu teplôt



 Spoľahlivý výkon
Pri výrobe sa používa vynikajúca technológia, ktorá 
garantuje spoľahlivý a dlhodobý výkon.

Výkon pre malé zariadenia
Lítiová, strieborná a alkalická technológia ponúka 
spoľahlivý maximálny výkon a celoživotnú hodnotu 
pre malé zariadenia.

Životnosť až 5 rokov
Každá batéria stráca energiu, keď nie je používaná. 
Garantujeme, že batéria obsahuje minimálne 80% jej 
základnej energie do dátumu spotreby.

Balenie zabezpečené pred deťmi
Dizajn balenia bezpečnejší na používanie 
a zabezpečený pred deťmi

Bez pridanej ortuti
Gombíkové batérie bez pridanej ortuti pre lepšie 
životné prostredie
CR2430/00B
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Príkon
• Typ batérie: Gombíková batéria/lítiová
• Napätie batérie: 3,0 V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Lítium
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový PET

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 5 rokov
• Vymeniteľné s: CR2430, DL2430

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,9 kg
• GTIN: 1 48 95229 10619 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,5 x 28,4 x 6,2 cm

• Hmotnosť netto: 0,8600 kg
• Počet používateľských balení: 200
• Hmotnosť obalu: 1,0400 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 4,95 x 9,5 x 0,67 cm
• EAN: 48 95229 10619 2
• Hmotnosť brutto: 0,00712 kg
• Hmotnosť netto: 0,0043 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,00282 kg
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 2,4 x 0,3 x 2,4 cm
• Hmotnosť: 0,0043 kg
•

Technické údaje
Batéria
Lítium
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