
ροφοδοτεί όλες τις συσκευές υψηλή
Τ ς 
κατανάλωσης
Περισσότερη ισχύς, µεγαλύτερη διάρκεια

Σήµερα, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα φορητά audio, 

καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Μπορείτε να τα απολαµβάνετε για 

περισσότερο χρόνο, µε τις αλκαλικές µπαταρίες PowerLife.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Απόδοση
• Τεχνολογία αλκαλικών µπαταριών - για συσκευές µεγάλης κατανάλωσης
• Οι αλκαλικές µπαταρίες είναι 6 φορές καλύτερες από τις µπαταρίες ψευδ-άνθρ
• Ολοκληρωµένη σειρά σηµαίνει µπαταρίες για τις ανάγκες κάθε καταναλωτή
• Η µπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση µέχρι και 5 χρόνια

∆έσµευση για προστασία περιβάλλοντος
• Αλκαλικές µπαταρίες Philips χωρίς καθόλου κάδµιο, υδράργυρο και µόλυβδο
Philips PowerLife
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Τάση
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλική N / LR1
• Tάση µπαταρίας: 1,5 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Αλκαλικές
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς 

υδράργυρο, Χωρίς µόλυβδο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

Τεχνικές προδιαγραφές
• ∆ιάρκεια: 5 έτη
• Εναλλάξιµο µε: N, LR1, AM5

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις εσωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 94 x 128 

x 108 χιλ.
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 4"
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 150 x 

190 x 195 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 83 x 120 x 12 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.027 κ.
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εχνολογία αλκαλικών µπαταριών
 Τεχνολογία αλκαλικών µπαταριών παρέχει ισχύ σε 
υσκευές µε µεγάλη κατανάλωση ισχύος.

ι αλκαλικές υπερέχουν των ψευδ-άνθρ
ι αλκαλικές µπαταρίες είναι 6 φορές καλύτερες από 

ις µπαταρίες ψευδ-άνθρ

λοκληρωµένη σειρά
ροσφέρουµε µια ολοκληρωµένη σειρά, αποτελούµενη 
πό τις µπαταρίες µε τη µεγαλύτερη χρήση, για τις 
νάγκες κάθε καταναλωτή.

ιάρκεια µέχρι και 5 χρόνια
άθε µπαταρία χάνει ενέργεια όταν δεν 
ρησιµοποιείται. Εγγυούµαστε ότι η µπαταρία διατηρεί 
ουλάχιστον το 80% της αρχικής της ενέργειας πριν την 
µεροµηνία λήξης.

ωρίς κάδµιο, υδράργυρο και µόλυβδο
ι συγκεκριµένες µπαταρίες Philips διαθέτουν εγγύηση 
ως δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά µέταλλα, όπως το 
άδµιο, ο υδράργυρος και ο µόλυβδος.
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Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος
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