
 

 

Philips Minicells
Μπαταρία

Λίθιο

CR2450
Κορυφαία τεχνολογία για 

μικρές συσκευές
Εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας στις μικρές ηλεκτρονικές συσκευές 
καθημερινής χρήσης

Κορυφαία απόδοση
• Αξιόπιστη μακροχρόνια απόδοση
• Τεχνολογία λιθίου, αργύρου και αλκαλική τεχνολογία για μικρές συσκευές
• Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 5 χρόνια

Τεχνολογία λιθίου
• Μια πλήρης σειρά για χρήση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
• Σχεδίαση συσκευασίας ασφαλείας για παιδιά, ασφαλέστερη στη χρήση
• Μπαταρία μίνι κυψελών χωρίς προσθήκη υδραργύρου
• Σχεδίαση για προστασία από διαρροές
• Χρήσιμη σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών



 Αξιόπιστη απόδοση
Στην παραγωγή χρησιμοποιείται εξαιρετική 
τεχνολογία για τη διασφάλιση αξιόπιστης και 
μακροχρόνιας απόδοσης.

Ισχύς για μικρές συσκευές
Οι τεχνολογίες λιθίου, αργύρου, καθώς και η 
αλκαλική τεχνολογία παρέχουν αξιόπιστη μέγιστη 
ισχύ και διάρκεια ζωής για μικρές συσκευές.

Διάρκεια μέχρι και 5 χρόνια
Κάθε μπαταρία χάνει ενέργεια όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Εγγυούμαστε ότι η μπαταρία 
διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της 
ενέργειας πριν την ημερομηνία λήξης.

Συσκευασία ασφαλείας για παιδιά
Ασφαλέστερη στη χρήση σχεδίαση συσκευασίας 
ασφαλείας για παιδιά

Χωρίς προσθήκη υδραργύρου
Μπαταρία μίνι κυψελών χωρίς προσθήκη 
υδραργύρου για καλύτερο περιβάλλον.
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Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Μπαταρία σε σχήμα 
κουμπιού / Λιθίου

• Tάση μπαταρίας: 3,0 volt

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Χημική σύνθεση: Λίθιο
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς 
υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 5 έτη
• Εναλλάξιμη με: CR2450. DL2450

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,34 κ.
• GTIN: 1 48 95229 10623 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

51,5 x 28,4 x 6,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,3400 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 200
• Καθαρό απόβαρο: 1,0000 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

4,95 x 9,5 x 0,67 εκ.
• EAN: 48 95229 10623 9
• Μικτό βάρος: 0,0093 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0067 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,0026 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

2,4 x 0,5 x 2,4 εκ.
• Βάρος: 0,0067 κ.
•

Προδιαγραφές
Μπαταρία
Λίθιο
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