
apájí všechna zařízení s vysokou 
N
spotřebou energie
Více energie, delší životnost

Vaše současné elektronické produkty, jako jsou elektronické hračky a přenosná audio 

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

baterie PowerLife Alkaline.

Špičkový výkon
• Alkalické články jsou ideální pro zařízení s vysokým odběrem energie
• Alkalické baterie jsou 6x lepší než průměrné zinkouhlíkové baterie
• Úplný sortiment obsahuje baterie pro každého zákazníka
• Baterie zůstává použitelná až 5 let

Ochrana životního prostředí
• Tato baterie neobsahuje toxické látky
Philips PowerLife
Baterie

D
Alkalické
LR20-P2



Datum vydání 2006-07-07

Version: 5.0

12 NC: 9082 100 90021
EAN: 87 11500 80828 8

Ú
O
E
©
V
w

daje mohou být změněny bez předchozího varování.
chranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 

lectronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
šechna práva vyhrazena.
ww.philips.com
Napájení
• Typ baterie: Alkalické D/LR20
• Napětí baterie: 1,5 V

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

Technické údaje
• Skladovatelnost: 5 let
• Zaměnitelné za typy: D, LR20, AM1, 13A, 

MN1300

Rozměry
• Vnitřní rozměry krabice (ŠxHxV): 156 mm x 242 

mm x 75 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 24
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 156 mm x 242 

mm x 150 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 83 mm x 120 mm x 

33 mm
• Hmotnost výrobku: 0,278 kg
•
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lkalické technologie
lkalické baterie zajistí napájení výrobků s vysokou 
potřebou energie.

lkalické baterie předčí zinkouhlíkové
lkalické baterie jsou šestkrát lepší než průměrné 
inkouhlíkové baterie.

plný sortiment
abízíme kompletní portfolio obsahující nejčastěji 
oužívané baterie tak, aby bylo možné uspokojit 
otřeby zákazníků.

kladovatelnost až 5 let
 každé baterie, která se nepoužívá, dochází ke ztrátě 
nergie. Zaručujeme, že baterie budou v rámci 
yznačené životnosti dosahovat nejméně 80 % své 
ůvodní kapacity.

ez kadmia, rtuti a olova
aručujeme, že tyto baterie Philips neobsahují toxické 

átky, jako je kadmium, rtuť či olovo a že jsou pro 
lověka i přírodu neškodné.
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Technické údaje Zvýraznění výrobku
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