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Spotřeba
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Napětí baterie: 1,5 V

Ekologické specifikace
• Chemické složení: Alkalické
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: Karton
• Typ balení: Fólie

Technické údaje
• Skladovatelnost: 5 let
• Zaměnitelné za typy: AAA, LR03, AM4, 24A, 

MN2400

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 12
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 

168 x 310 x 55 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 43 x 123 x 22 mm
• Hmotnost výrobku: 0,320 kg
•

Baterie
AAA Alkalické 

Specifikace

Datum vydání 2008-12-05

Verze: 2.0.6

12 NC: 9082 100 09926
EAN: 87 10895 92534 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
LR03P

Zvýrazn

Alkalické
Alkalická te
spotřebou.

Bez kadm
Tyto baterie
těžké kovy,

Alkalické
Alkalické ba
zinkouhlíko

Úplný sor
Philips nabí
používanýc
baleních, kt

Skladova
U každé ba
energie. Za
vyznačené 
původní ka
S24C/

ění výro

 technolo
chnologie z

ia, rtuti 
 Philips zar

 jako je kad

 baterie p
terie jsou š
vé baterie.

timent
zí úplné por
h baterií (AA
erá splní va

telnost až
terie, která
ručujeme, ž
životnosti d
pacity.
gie
ajistí napájení zařízení s vysokou 

a olova
učeně neobsahují žádné škodlivé 
mium, rtuť a olovo.

ředčí zinkouhlíkové
estkrát lepší než průměrné 

tfolio obsahující většinu nejčastěji 
, AAA, C, D, 9V) v různých 
še požadavky.

 5 let
 se nepoužívá, dochází ke ztrátě 
e baterie budou v rámci 
osahovat nejméně 80 % své 
10

bku

http://www.philips.com

