
trémny výkon pre prístroje s vysokou energetickou ná
Ex

eXtrémn

Keď jednodu

viac výkonu 

prehrávač a 

Vrcho
• Extr
• Extr
• Alka
• Kom
• Baté

Jedno
• Farb
• Ľahk

Zodpo
• Alka
ročnosťou

y výkon, eXtrémna životnosť

cho musíte mať to najlepšie, žiadajte batérie ExtremeLife. Dodávajú o 30% 

ako bežné alkalické batérie a perfektne sa hodia pre váš fotoaparát, CD 

pre všetky ostatné energeticky náročné zariadenia.

lový výkon
émne veľké množstvo energie pre digitálne zariadenia ako fotoaparáty
emeLife je prémiovým alkalickým radom Philips
lické batérie sú 6 x lepšie ako priemerné zinkovo-uhlíkové
pletná škála batérií pre všetky druhy použitia
ria si udrží kapacitu až do 7 rokov

duché používanie
y zjednodušujú rozpoznávanie veľkostí batérií
o zrozumiteľné pokyny pre použitie

vední voči životnému prostrediu
lické batérie Philips obsahujú 0% kadmia, ortuti a olova
 

Philips ExtremeLife
Batéria

AAA
Ultraalkalické kovy

LR03EB8A



 

Príkon
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03
• Napätie batérie: 1,5 V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Ultraalkalické kovy
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový PET

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 7 rokov
• Vymeniteľné s: AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 12
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 125 x 152 

x 72 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 83 x 120 x 21 mm
• Hmotnosť produktu: 0 096 kg
•

Batéria
AAA Ultraalkalické kovy 

Technické údaje
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