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aikkiin paljon virtaa kuluttaviin laitteis
K iin
Enemmän virtaa, enemmän vauhtia

Elektroniset laitteet, kuten sähköiset lelut ja kannettavat soittimet, kuluttavat nykyään 

entistä enemmän virtaa. PowerLife-alkaliparisto pitää ne käynnissä pidempään.

Huippuluokan suorituskyky
• Alkalitekniikka soveltuu paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin
• Alkaliparistot ovat 6 x parempia kuin tavalliset sinkkihiiliparistot
• Laaja tuotevalikoima kaikkiin paristotarpeisiin
• Paristo pysyy tehokkaana jopa viisi vuotta

Ympäristöystävällinen
• Philipsin alkaliparistot sisältävät 0 % kadmiumia, elohopeaa ja lyijyä
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avaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics 
.V:n  tai omistajiensa omaisuutta.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
aikki oikeudet pidätetään.
ww.philips.com
Virta
• Pariston malli: AA / LR6, alkali
• Akun jännite: 1,5 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Kemiallinen rakenne: Alkali
• Raskasmetallit: Ei kadmiumia, Ei elohopeaa, Ei 

lyijyä
• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: PET-muovipakkaus

Tekniset tiedot
• Varastointiaika: 5 vuotta
• Yhteensopivuus: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Mitat
• Pakkauksen sisämitat (LxSxK): 136 x 161 x 55 

mm
• Määrä pakkauksessa: 36
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 136 x 161 x 165 

mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 83 x 120 x 15 mm
• Tuotteen paino: 0 102 kg
•
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lkalitekniikka
lkalitekniikka turvaa paljon virtaa kuluttavien 

aitteiden virransaannin.

lkali on tehokkaampi kuin sinkkihiili
lkaliparistot ovat kuusi kertaa parempia kuin tavalliset 
inkkihiiliparistot.

aaja tuotevalikoima
hilipsin laajasta tuotevalikoimasta kuluttaja löytää 
aikki yleisimmät paristomallit.

arastointiaika jopa 5 vuotta
okaisen pariston virta vähenee jonkin verran, kun sitä 
i käytetä. Philips takaa kuitenkin, että paristo on 
anhentumispäivämääräänsä saakka vähintään 80-
rosenttisesti täynnä.

i kadmiumia, elohopeaa tai lyijyä
hilips takaa, ettei näissä ole haitallisia raskasmetalleja, 
uten kadmiumia, elohopeaa tai lyijyä.
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Tekniset tiedot Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
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