
 

 

Philips Lithium Ultra
Batéria

CR2/3 V

CRV3LB1A
Vydrží 7-krát dlhšie ako alkalická

Lítiová technológia pre vyšší výkon
Lítiové batérie Lithium Ultra značky Philips sú dokonale vhodné pre prenosné zariadenia s vyššou 

spotrebou energie. Vydržia až neuveriteľných 7-krát dlhšie ako alkalické, čím predĺžia hodiny zábavy pri 

prezeraní fotografií alebo sledovaní videa. Sú skrátka špičkovým zdrojom energie, na ktorý ste tak dlho 

čakali.

Vrcholový výkon
• Vysoké množstvo energie hlavne pre audio zariadenia a digitálne fotoaparáty
• Kompletná škála batérií pre všetky druhy použitia
• Extrémny výkon vo všetkých poveternostných podmienkach

Jednoduché používanie
• Ľahko zrozumiteľné pokyny pre použitie

Zodpovední voči životnému prostrediu
• Alkalické batérie Philips obsahujú 0% kadmia, ortuti a olova



 Bez kadmia, ortuti a olova
Tieto batérie Philips zaručene neobsahujú žiadne 
škodlivé ťažké kovy, ako napríklad kadmium, ortuť a 
olovo.

Kompletná škála
Spoločnosť Philips ponúka kompletné portfólio, 
ktoré sa skladá z najbežnejšie používaných batérií 
(AA, AAA, C, D, 9 V) v rôznych variáciách balení, aby 
vyhovovali vašim potrebám.
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Príkon
• Napätie batérie: 3 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: 15 rokov

Rozmery produktu
• Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 

8,3 x 12 x 1,6 cm
• Hmotnosť (so stojanom): 0,082 kg
• Rozmery produktu (Š x V x H): 8,3 x 12 x 1,16 cm
• Hmotnosť: 0,082 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 13,5 x 2,7 cm

• Čistá hmotnosť: 0 04 kg
• Hmotnosť brutto: 0,05 kg
• Hmotnosť obalu: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 35952 2
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 23,5 x 10,8 x 14,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,48 kg
• Hmotnosť brutto: 0,746 kg
• Hmotnosť obalu: 0,266 kg
• EAN: 87 12581 35954 6
• Počet užívateľských balení: 12

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 12
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 110 x 140 x 

90 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 83 x 120 x 16 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,050 kg
•

Technické údaje
Batéria
CR2/3 V  
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