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 Power Extreme Life

 µόνο το καλύτερο, επιµείνετε στις µπαταρίες ExtremeLife. Σας παρέχουν 30% 

 ισχύ από τις κοινές αλκαλικές µπαταρίες και είναι ιδανικές για τη φωτογραφική 

το CD player και όλες τις άλλες συσκευές υψηλής κατανάλωσης ενέργειας.

αία απόδοση
λή ενέργεια για ψηφιακές συσκευές π.χ. φωτογραφικές µηχανές
ιρά ExtremeLife είναι η κορυφαία σειρά αλκαλικών µπαταριών της Philips
λκαλικές µπαταρίες είναι 6 φορές καλύτερες από τις µπαταρίες ψευδ-άνθρ
κληρωµένη σειρά σηµαίνει µπαταρίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες
αταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση µέχρι και 7 χρόνια

ία στη χρήση
ρώµατα διευκολύνουν την αναγνώριση του µεγέθους των µπαταριών
πτες οδηγίες χρήσης χωρίς γλώσσα

υση για προστασία περιβάλλοντος
λικές µπαταρίες Philips χωρίς καθόλου κάδµιο, υδράργυρο και µόλυβδο
 

Philips ExtremeLife
Μπαταρία

AA
Εξαιρετικά αλκαλική

LR6-P12



 

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλική µπαταρία AA / LR6
• Tάση µπαταρίας: 1,5 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Εξαιρετικά αλκαλική
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο, 

Χωρίς µόλυβδο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

Τεχνικές προδιαγραφές
• ∆ιάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 7 έτη
• Εναλλάξιµη µε: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 20
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 164 x 183 

x 161 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 15 x 171 x 100 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,294 κ.
•

Μπαταρία
AA Εξαιρετικά αλκαλική 

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2009-02-12

Έκδοση: 7.1.12

12 NC: 9082 100 04127
EAN: 87 10895 86949 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
LR6-P

Κύρια ση

Τεχνολογ
Εξαιρετικές
µηχανές κα

Χωρίς κά
Οι συγκεκρ
πως δεν πε
κάδµιο, ο υ

Εύκολη χρ
Για ευκολότ
µπαταρίας, 
πρότυπα χρ
µπαταριών.

Οδηγίες µ
Παγκόσµια,
εξηγούν πώ
η µπαταρία

Εξελιγµέν
Η σειρά Ex
µπαταριών 
σχεδιαστεί 

Οι αλκαλι
Οι αλκαλικέ
µπαταρίες ψ

Ολοκληρω
Η Philips πρ
(AA, AAA, C
ανάγκες κά

∆ιάρκεια 
Κάθε µπατα
Εγγυούµαστ
80% της αρ
λήξης.
12/12C

µεία προ

ία αλκαλικ
 για χρήση 
ι συσκευές 

δµιο, υδρά
ιµένες µπατ
ριέχουν επ
δράργυρος 

ωµατική 
ερη αναγνώ
έχουµε χρη
ωµατικής κ

έσω συµβ
 µη γλωσσικ
ς και πότε µ
.

ες αλκαλι
tremeLife ε
της Philips. 
για προηγµέ

κές υπερέ
ς µπαταρίες
ευδ-άνθρ

µένη σει
οσφέρει µια
, D, 9V) σε 
θε καταναλ

µέχρι και 
ρία χάνει ε
ε ότι η µπα
χικής της ε
ών µπαταριών
σε ψηφιακές φωτογραφικές 
υψηλής ενέργειας.

ργυρο και µόλυβδο
αρίες Philips διαθέτουν εγγύηση 

ιβλαβή βαριά µέταλλα, όπως το 
και ο µόλυβδος.

κωδικοποίηση
ριση των συνηθέστερων µεγεθών 
σιµοποιήσει τα βιοµηχανικά 
ωδικοποίησης για τα µεγέθη των 

όλων
ά σύµβολα στη συσκευασία 
πορεί ή πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

κές µπαταρίες
ίναι η κορυφαία σειρά αλκαλικών 
Οι µπαταρίες ExtremeLife έχουν 
νες ψηφιακές συσκευές.

χουν των ψευδ-άνθρ
 είναι 6 φορές καλύτερες από τις 

ρά
 ολοκληρωµένη σειρά µπαταριών 

διαφορετικές συσκευασίες, για τις 
ωτή.

7 χρόνια
νέργεια όταν δεν χρησιµοποιείται. 
ταρία διατηρεί τουλάχιστον το 
νέργειας πριν την ηµεροµηνία 
ϊόντος

http://www.philips.com

