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lkalinetechnologie is ideaal voor apparaten met een hoog energieverbruik
linebatterijen zijn 6x beter dan de gemiddelde zink-koolstofbatterij
compleet assortiment batterijen voor elke behoefte
atterij blijft maximaal 5 jaar goed voor gebruik
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linebatterijen van Philips bevatten 0% cadmium, kwik en lood
 

Philips PowerLife
Batterij

AAA
Alkaline

LR03-P4



 

Vermogen
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Batterijvoltage: 1,5 V

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

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Vervangbaar door: AAA, LR03, AM4, 24A, 

MN2400

Afmetingen
• Afmetingen binnendoos (BxDxH): 124 x 161 x 41 

mm
• Hoeveelheid per omdoos: 36
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 124 x 161 x 126 

mm
• Productafmetingen (B x D x H): 83 x 120 x 11 mm
• Gewicht: 0,052 kg
•
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