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Virta
• Pariston malli: AAA/LR03 (alkali)
• Akun jännite: 1,5 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Kemiallinen rakenne: Alkali
• Raskasmetallit: Ei kadmiumia, Ei elohopeaa, Ei 

lyijyä
• Pakkausmateriaali: Pahvi
• Pakkaustyyppi: Iskunkestävä

Tekniset tiedot
• Varastointiaika: 5 vuotta
• Yhteensopivuus: AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400

Mitat
• Pakkauksen sisämitat (LxSxK): 125 x 160 x 40 mm
• Määrä pakkauksessa: 24
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 168 x 310 x 55 

mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 43 x 123 x 11 mm
• Tuotteen paino: 0 160 kg
•

Akku
AAA Alkali 

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2007-10-12

Versio: 4.0

12 NC: 9082 100 05844
EAN: 87 10895 92531 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
LR03P

Tärkeim

Alkalitek
Alkalitekniik
virransaann

Ei kadmiu
Philips taka
kuten kadm

Alkali on
Alkaliparisto
sinkkihiilipa

Laaja tuo
Philips vasta
johon sisälty
C, D, 9V) e

Varastoin
Jokaisen pa
käytetä. Ph
vanhentum
prosenttises
S12A/

mät om

niikka
ka turvaa p
in.

mia, elo
a, ettei näis
iumia, eloh

 tehokkaa
t ovat kuus
ristot.

tevalikoim
a paristota
y kaikki use
rikokoisina 

tiaika jop
riston virta 
ilips takaa k
ispäivämää
ti täynnä.
aljon virtaa kuluttavien laitteiden 

hopeaa tai lyijyä
sä ole haitallisia raskasmetalleja, 
opeaa tai lyijyä.

mpi kuin sinkkihiili
i kertaa parempia kuin tavalliset 

a
rpeisiisi laajalla tuotevalikoimalla, 
immin käytetyt paristot (AA, AAA, 
pakkauksina.

a 5 vuotta
vähenee jonkin verran, kun sitä ei 
uitenkin, että paristo on 

räänsä saakka vähintään 80-
10

inaisuud
et

http://www.philips.com

