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oor al uw apparaten met een hoog 
V
energieverbruik
More Power, More Life

Uw draagbare elektronische producten verbruiken meer energie dan ooit: de 

producten hebben helderdere kleurenschermen, intense flitsers, snelle zoomfuncties 

en nog meer fantastische functies. Zorg dat deze producten langer meegaan, met 

alkalinebatterijen van PowerLife.

Topprestaties
• De alkalinetechnologie is ideaal voor apparaten met een hoog energieverbruik
• Alkalinebatterijen zijn 6 x beter dan de gemiddelde zink-koolstofbatterij
• Een compleet assortiment batterijen voor elke consumentenbehoefte
• De batterij blijft maximaal 5 jaar goed voor gebruik

Milieubewust
• Alkalinebatterijen van Philips bevatten 0% cadmium, kwik en lood
Philips PowerLife
PowerLife-batterij

D
Alkaline
LR20-P2
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Voeding
• Batterijtype: D/LR20 alkaline
• Batterijvoltage: 1,5 V

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Alkaline
• Zware metalen: CD-vrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: PET-blister

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Vervangbaar door: D, LR20, AM1, 13A, MN1300

Afmetingen
• Afmetingen binnendoos (BxDxH): 156 x 242 x 

75 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 24
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 156 x 242 x 150 

mm
• Afmetingen van het product (BxDxH): 83 x 120 

x 33 mm
• Gewicht van het product: 0.278 kg
•
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lkalinetechnologie
e alkalinetechnologie garandeert energie voor 
pparaten met een hoog energieverbruik.

admium-, kwik- en loodvrij
eze Philips-batterijen zijn gegarandeerd vrij van 

chadelijke zware metalen zoals cadmium, kwik en 
ood.

lkaline overtreft ZnC
lkalinebatterijen zijn zes keer beter dan de 
emiddelde zink-koolstofbatterijen.

ompleet assortiment
e bieden een compleet portfolio met alle batterijen 

ie veelvuldig worden gebruikt, zodat we in alle 
ehoeften van onze consumenten kunnen voorzien.

aximaal 5 jaar houdbaar
anneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze 

nergie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% 
an zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de 
pgegeven houdbaarheidsduur.
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