
 

 

Philips Lithium Ultra
Baterie

AA
Litiu

FR6LB2A
Rezistă de 7 ori mai mult 

ca cele alcaline
Bateriile Philips Lithium Ultra sunt perfecte pentru echipamentele portabile cu consum de 
energie ridicat. Acestea rezistă de 7 ori mai mult decât tipurile alcaline, asigurându-vă mai 
multe ore de distracţie. Pur şi simplu, sunt bateriile perfecte pe care le aşteptaţi de atâta timp.

Performanţă superioară
• Gama completă de baterii conţine câte un model pentru fiecare necesitate.
• Performanţe extreme în toate condiţiile climatice
• Bateria are o durată de viaţă (fără utilizare) de până la 7 ani
• Energie de înaltă performanţă pentru dispozitive digitale cu consum mare

Ușurinţă în utilizare
• Culorile fac mai ușoară recunoașterea dimensiunilor bateriilor
• Instrucţiuni de utilizare fără cuvinte, ușor de înţeles

Ecologic
• Bateriile Philips pe litiu conţin 0% cadmiu, mercur și plumb
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Alimentare
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Tensiune baterie: 1,5 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: Litiu
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj PET

Specificaţii tehnice
• Durată de viaţă (fără utilizare): 7 ani
• Înlocuibile cu: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 8,3 x 12 x 1,6 cm
• Greutate netă: 0,029 kg
• Greutate brută: 0,037 kg
• Greutate proprie: 0,008 kg
• EAN: 87 12581 35947 8
• Număr de produse incluse: 2

• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 14 x 11 x 9,2 cm
• Greutate netă: 0,348 kg
• Greutate brută: 0,492 kg
• Greutate proprie: 0,144 kg
• EAN: 87 12581 35951 5
• Număr de ambalaje: 12

Dimensiuni
• Cantitate bax: 12
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 110 x 140 x 

90 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 83 x 120 x 16 mm
• Greutate produs: 0,040 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

2,9 x 5,05 x 1,45 cm
• Greutate: 0,029 kg
•
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