
 

 

Philips PowerLife
Batéria

AA
Alkalický kov

LR6P12W
Napája všetky energeticky náročné zariadenia
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.

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

Jednoduché používanie
• Ľahko zrozumiteľné pokyny pre použitie

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



 Alkalická technológia
Alkalická technológia zásobuje energiou zariadenia s 
vysokým odberom.

Bez kadmia, ortuti a olova
Tieto batérie Philips zaručene neobsahujú žiadne 
škodlivé ťažké kovy, ako napríklad kadmium, ortuť a 
olovo.

Alkalická prekonáva ZnC
Alkalické batérie sú šesťkrát lepšie ako priemerné 
zinkovo-uhlíkové batérie.

Kompletná škála
Spoločnosť Philips ponúka kompletné portfólio, 
ktoré sa skladá z najbežnejšie používaných batérií 
(AA, AAA, C, D, 9 V) v rôznych variáciách balení, aby 
vyhovovali vašim potrebám.

Životnosť až 5 rokov
Každá batéria stráca energiu, keď nie je používaná. 
Garantujeme, že batéria obsahuje minimálne 80% jej 
základnej energie do dátumu spotreby.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

17,4 x 5,05 x 1,45 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

6,9 x 2,0 x 0,6 palec
• Hmotnosť: 0,278 kg
• Hmotnosť: 0,613 lb

Príkon
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Napätie batérie: 1,5 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 balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína

• Rozmery balenia (Š x V x H): 17,3 x 10 x 1,7 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6,8 x 3,9 x 0,7 palec
• Hmotnosť netto: 0,278 kg
• Hmotnosť netto: 0,613 lb
• Hmotnosť brutto: 0,29 kg
• Hmotnosť brutto: 0,639 lb
• Hmotnosť obalu: 0,012 kg
• Hmotnosť obalu: 0,026 lb
• EAN: 87 12581 65490 0
• Počet zabalených kusov výrobkov: 12
• Typ balenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 18,4 x 18,1 x 12,3 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 7,2 x 7,1 x 4,8 palec
• Hmotnosť netto: 5,560 kg
• Hmotnosť netto: 12,258 lb
• Hmotnosť brutto: 5,898 kg
• Hmotnosť brutto: 13,003 lb
• Hmotnosť obalu: 0,338 kg
• Hmotnosť obalu: 0,745 lb
• GTIN: 1 87 12581 65490 7
• Počet užívateľských balení: 20
•

Technické údaje
Batéria
AA Alkalický kov
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