
apája všetky zariadenia s vysokou 
N
spotrebou energie
Viac energie, viac života

Vaše súčasné elektronické produkty, ako napríklad elektronické hračky a prenosné 

audio, vyžadujú väčšie napájanie ako kedykoľvek predtým. Nechajte ich spustené dlhšie 

s alkalickými batériami PowerLife.

Vrcholový výkon
• Alkalická technológia je ideálna pre energeticky náročné prístroje
• Alkalické batérie sú 6 x lepšie ako priemerné zinkovo-uhlíkové
• Kompletná škála batérií pre všetky typy spotreby
• Batéria si udrží kapacitu až do 5 rokov

Zodpovední voči životnému prostrediu
• Alkalické batérie Philips obsahujú 0% kadmia, ortuti a olova
Philips PowerLife
Batéria

AA
Alkalický kov
LR6-P12
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Napájanie
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Napätie batérie: 1,5S-Vi V

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

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 5 rokov
• Vymeniteľné s: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 20
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 180 x 181 

x 114 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 50 x 173 x 15 mm
• Hmotnosť produktu: 0,340 kg
•
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lkalická technológia
lkalická technológia zásobuje energiou zariadenia s 
ysokým odberom.

ez kadmia, ortuti a olova
ieto batérie Philips zaručene neobsahujú žiadne 
kodlivé ťažké kovy, ako napríklad kadmium, ortuť a 
lovo.

lkalická prekonáva ZnC
lkalické batérie sú šesťkrát lepšie ako priemerné 
inkovo-uhlíkové batérie.

ompletná škála
oskytujeme kompletné portfólio pozostávajúce z 
ajčastejšie používaných batérií, aby sme vyhoveli 
otrebám spotrebiteľov.

ivotnosť až 5 rokov
aždá batéria stráca energiu, keď nie je používaná. 
arantujeme, že batéria obsahuje minimálne 80% jej 
ákladnej energie do dátumu spotreby.
LR6-P12/01C

Technické údaje Najdôležitejšie produkty

Batéria
AA Alkalický kov 


