
 

 

Philips Power Alkaline
Μπαταρία

D
Αλκαλικές

LR20P8F
Τροφοδοτεί όλες τις συσκευές 

υψηλής κατανάλωσης
Σήμερα, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι φορητές συσκευές 

αναπαραγωγής ήχου, έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ισχύος από ποτέ. Μπορείτε να 

απολαμβάνετε τη λειτουργία τους για περισσότερο χρόνο, με τις αλκαλικές μπαταρίες Power της 

Philips.

Κορυφαία απόδοση
• Τεχνολογία αλκαλικών μπαταριών - για συσκευές μεγάλης κατανάλωσης
• Οι αλκαλικές μπαταρίες είναι 6 φορές καλύτερες από τις μπαταρίες ψευδ-άνθρ
• Ολοκληρωμένη σειρά σημαίνει μπαταρίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες
• Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 5 χρόνια

Ευκολία στη χρήση
• Εύληπτες οδηγίες χρήσης χωρίς γλώσσα

Δέσμευση για προστασία περιβάλλοντος
• Αλκαλικές μπαταρίες Philips χωρίς καθόλου κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο
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Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

13,2 x 6,15 x 6,6 εκ.
• Βάρος: 1,104 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,4 x 6,18 x 7 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,104 κ.
• Μεικτό βάρος: 1,111 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,007 κ.
• EAN: 87 12581 61475 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 8
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30 x 22,5 x 14,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 13,248 κ.
• Μεικτό βάρος: 13,592 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,344 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61475 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

28,5 x 21,5 x 6,3 εκ.
• Μεικτό βάρος: 6,746 κ.
• Καθαρό βάρος: 6,624 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,122 κ.
• GTIN: 2 87 12581 61475 5
•
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