
apájí všechna zařízení s vysokou spotřebou en
N

Více ene

Vaše součas

zařízení, jsou

baterie Pow

Špičko
• Alka
• Alka
• Úpln
• Bate

Ochra
• Alka
ergie

rgie, delší životnost

né elektronické produkty, jako jsou elektronické hračky a přenosná audio 

 na energii náročnější než kdy předtím. Zajistěte jim delší funkčnost pomocí 

erLife Alkaline.

vý výkon
lická technologie je ideální pro zařízení náročná na energii
lické baterie jsou 6x lepší než průměrné zinkouhlíkové baterie
ý sortiment nabízí baterie pro každého zákazníka
rie zůstává použitelná až 5 let

na životního prostředí
lické baterie Philips obsahují 0 % kadmia, rtuti a olova
 

Philips PowerLife
Baterie

C
Alkalické

LR14PS16A



 

Napájení
• Typ baterie: C / LR14 alkalická
• Napětí baterie: 1,5 V

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

Technické údaje
• Skladovatelnost: 5 let
• Zaměnitelné za typy: C, LR14, AM2, 14A, 

MN1400

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 5
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 213 mm x 283 

mm x 54 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 50 mm x 195 mm x 

43 mm
• Hmotnost výrobku: 1,080 kg
•

Baterie
C Alkalické 
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