
apája všetky zariadenia s vysokou spotrebou e
N

Viac ene

Vaše súčasné

vyžadujú väč

alkalickými b

Vrcho
• Alka
• Alka
• Kom
• Baté

Zodpo
• Alka
nergie

rgie, viac života

 elektronické produkty, ako napríklad elektronické hračky a prenosné audio, 

šie napájanie ako kedykoľvek predtým. Nechajte ich spustené dlhšie s 

atériami PowerLife.

lový výkon
lická technológia je ideálna pre energeticky náročné prístroje
lické batérie sú 6 x lepšie ako priemerné zinkovo-uhlíkové
pletná škála batérií pre všetky druhy použitia
ria si udrží kapacitu až do 5 rokov

vední voči životnému prostrediu
lické batérie Philips obsahujú 0% kadmia, ortuti a olova
 

Philips PowerLife
Batéria

C
Alkalický kov

LR14PS16A



 

Napájanie
• Typ batérie: Alkalická batéria C / LR14
• Napätie batérie: 1,5S-Vi V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Alkalický kov
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: Lepenka
• Typ balenia: Vynikajúce balenie

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 5 rokov
• Vymeniteľné s: C, LR14, AM2, 14A, MN1400

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 5
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 213 x 283 

x 54 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 50 x 195 x 43 mm
• Hmotnosť produktu: 1,080 kg
•

Batéria
C Alkalický kov 
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