
 

 

Philips Power Alkaline
Батарея

AAA
Лужна

LR03P12W
Заряджає усі пристрої із високим 

споживанням енергії
Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, 
потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте лужні 
батареї Philips Power Alkaline.

Максимальна ефективність
• На 118% більше потужності порівняно з галузевим стандартом
• Лужна технологія ідеально підходить для пристроїв, які потребують потужної енергії
• Повна лінійка – це батареї для будь-якої потреби
• Батарея залишається свіжою для використання протягом 10 років

Простота у користуванні
• Зрозумілі універсальні інструкції з використання

Екологічна відповідальність
• Лужні батареї Philips містять 0% кадмію, ртуті, свинцю



 Лужна технологія
Лужна технологія забезпечує живлення пристроїв 
із високим споживанням енергії.

Без кадмію, ртуті та свинцю
Ці батареї Philips гарантовано не містять 
шкідливих важких металів, таких як кадмій, ртуть 
та свинець.

Повна лінійка
Компанія Philips пропонує повний асортимент 
батарей, які найчастіше використовуються (AA, 
AAA, C, D, 9V), у різних варіантах упаковки 
відповідно до ваших потреб.

Термін придатності: до 10 років
Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не 
користуватися. Ми гарантуємо, що батарея 
міститиме щонайменше 80% початкової енергії 
до закінчення терміну придатності.
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Потужність
• Тип батареї: Лужна AAA / LR03
• Напруга батареї: 1,5 В

Екологічні специфікації
• Хімічний склад: Лужна
• Важкі метали: Без кадмію, Без ртуті, Без свинцю
• Пакувальний матеріал: Картон
• Тип упаковки: Коробка з віконечком

Технічні характеристики
• Термін придатності: 10 років
• Взаємозамінність із: AAA, LR03, AM4, 24A, 

MN2400

Розміри виробу
• Розміри виробу (Ш x В x Т): 

12,6 x 4,45 x 1,05 см
• Вага: 0,131 кг

Розміри упаковки
• Розміри упаковки (Ш x В x Т): 17,2 x 10 x 1,2 см
• Вага нетто: 0,131 кг
• Вага брутто: 0,1425 кг
• Вага тари: 0,0115 кг
• Код EAN: 87 12581 55328 9
• Кількість виробів: 12
• Тип упаковки: Коробка з віконечком
• Тип розміщення на полиці: Підвішування

Зовнішня коробка
• Outer carton (L x Ш x В): 18,5 x 11,3 x 15,6 см
• Вага нетто: 2,62 кг
• Вага брутто: 3,9 кг
• Вага тари: 1,28 кг
• Код EAN: 87 12581 55329 6
• Кількість споживчих комплектів: 20
•

Специфікації
Батарея
AAA Лужна
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