
 

 

Philips Power Alkaline
Baterie

AA
Alcalin

LR6P32FV
Alimentează toate aparatele mari 

consumatoare de energie
Produsele electronice de astăzi, cum ar fi jucăriile electronice şi dispozitivele audio 
portabile, consumă energie mai mult ca niciodată. Păstrează-le în funcţiune mai mult timp 
cu bateriile Power Alkaline Philips.

Performanţă superioară
• Își menţin nivelul de încărcare până la 10 ani
• Cu 109 % mai multă energie decât standardul în domeniu
• Tehnologia alcalină este ideală pentru aparatele cu consum mare
• Gama completă de baterii conţine câte un model pentru fiecare necesitate
• Bateria are o durată de viaţă (fără utilizare) de până la 10 ani

Ușurinţă în utilizare
• Instrucţiuni de utilizare fără cuvinte, ușor de înţeles

Ecologic
• Bateriile alcaline Philips conţin 0% cadmiu, mercur și plumb



 Tehnologie alcalină
Tehnologia alcalină vă oferă energie pentru aparatele 
cu consum mare.

Fără cadmiu, mercur și plumb
Garantăm că aceste baterii Philips nu conţin metale 
grele dăunătoare cum ar fi cadmiul, mercurul și 
plumbul.

Gamă completă
Philips oferă o gamă completă alcătuită din bateriile 
cel mai frecvent utilizate (AA, AAA, C, D, 9V), în 
diferite modele de ambalaj, pentru a veni în 
întâmpinarea necesităţilor dvs.

Cu 109 % mai multă energie
Bateriile AA Power Alkaline Philips au cu 109 % mai 
multă energie decât standardul în domeniu

Își menţin nivelul de încărcare până la 10 
ani
Toate bateriile pierd din energie atunci când nu sunt 
folosite. Garantăm că bateriile noastre vor avea cel 
puţin 80% din energia iniţială înaintea datei de 
expirare.

Durată de viaţă fără utiliz. 10 ani
Toate bateriile pierd din energie atunci când nu sunt 
folosite. Garantăm că bateriile noastre vor avea cel 
puţin 80% din energia iniţială înaintea datei de 
expirare.
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Alimentare
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Tensiune baterie: 1,5 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: Alcalin
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: Cutie
• Tip ambalaj: Ambalaj antișoc

Specificaţii tehnice
• Perioadă de valabilitate: 10 ani
• Înlocuibile cu: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

5,8 x 5,05 x 11,6 cm
• Greutate: 0,735 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

5,1 x 11,4 x 5,8 cm
• Greutate netă: 0,735 kg
• Greutate brută: 0,745 kg
• Greutate proprie: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 68056 5
• Număr de produse incluse: 32
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 37 x 19,5 x 14,2 cm
• Greutate netă: 13,23 kg
• Greutate brută: 14,3 kg
• Greutate proprie: 1,07 kg
• GTIN: 1 87 12581 68056 2
• Număr de ambalaje: 18
•

Specificaţii
Baterie
AA Alcalin
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