
 

 

Philips Lithium Ultra
Batterij

AAA
Lithium

FR03LB4A
Gaat 7 keer langer 

mee dan alkaline
Lithium Ultra-batterijen van Philips zijn perfect voor draagbare apparatuur die veel energie 
verbruikt. Ze gaan 7 keer langer mee dan alkalinebatterijen, waardoor u langer plezier hebt 
van uw apparatuur. De batterijen leveren simpelweg de prestaties waarop u hebt gewacht.

Topprestaties
• Een compleet assortiment batterijen voor elke behoefte
• Geweldige prestaties in alle weersomstandigheden
• De batterij blijft maximaal 10 jaar goed voor gebruik
• Ultrahoog energieniveau voor digitale apparaten die veel energie verbruiken

Gebruiksgemak
• Kleuren maken de herkenning van batterijformaten eenvoudiger
• Gemakkelijk te begrijpen, taalvrije gebruikersinstructies

Milieubewust
• Lithiumbatterijen van Philips bevatten 0% cadmium, kwik of lood



 Eenvoudige kleurcodering
We gebruiken een kleurcodering voor 
batterijformaten volgens industrienormen om de 
herkenning van de meest gebruikte batterijformaten 
eenvoudiger te maken.

Universele symbolen
Universele symbolen op de verpakking verklaren hoe 
en waar de batterij kan of moet worden gebruikt.

Ultrahoog energieniveau
Zeer geschikt voor gebruik in apparaten die veel 
energie verbruiken.

Compleet assortiment
Philips biedt een complete reeks van de 
meestgebruikte batterijen (AA, AAA, C, D, 9 V) in 
verschillende verpakkingsvariaties om aan uw 
behoeften te voldoen.

Maximaal 10 jaar houdbaar
Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen 
ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 
80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens 
de opgegeven houdbaarheidsduur.
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Vermogen
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Batterijvoltage: 1,5 volt

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Lithium
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: PET-blister

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 10 jaar
• Vervangbaar door: AAA, LR03, AM4, 24 A, 

MN2400

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,3 x 12 x 1,2 cm
• Nettogewicht: 0,03 kg
• Brutogewicht: 0,041 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,011 kg
• EAN: 87 12581 35943 0

• Aantal producten: 4
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Ophanging

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 13,5 x 8,5 x 9,2 cm
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Brutogewicht: 0,489 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,129 kg
• EAN: 87 12581 35945 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 12
• Afmetingen omdoos (b x d x h): 90 x 135 x 90 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 83 x 120 x 13 mm
• Gewicht van het product: 0 041 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,05 x 4,45 x 1,05 cm
• Gewicht: 0,03 kg
•

Specificaties
Batterij
AAA Lithium
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