
 

 

Philips MultiLife
Acumulator reîncărcabil

AAA
NiMH

R03B2A100
Bucuraţi-vă mai mult de muzică

cu aceşti acumulatori reîncărcabili AA de 1000 mAh
Ideal pentru dispozitivele de mare capacitate electrică. Aceste acumulatoare AAA de 
mare capacitate pot fi reîncărcate de până la 1.000 de ori.

Performanţă superioară
• Tehnologia NiMH pentru reîncărcări multiple
• Bateriile pentru playere audio și camere digitale
• Bucuraţi-vă mereu de capacitatea completă a bateriilor
• Economisiţi bani, pentru că pot fi reîncărcate de 1000 de ori.



 NiMH
Tehnologia NiMH permite reîncărcarea repetată și 
aproape că nu mai este nevoie să înlocuiţi bateriile.

Fără diminuarea capacităţii
O baterie NiMH poate fi încărcată complet de 1000 
de ori fără a o descărca înainte de încărcare. Aceasta 
vă permite să utilizaţi bateriile reîncărcabile mai ușor 
și mai bine.
R03B2A100/10

Repere
Data apariţiei 2011-11-02

Versiune: 3.2.14

12 NC: 8670 000 28982
EAN: 87 12581 32944 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Alimentare
• Capacitate baterie: 1000 mAh
• Tip baterie: AAA NiMH
• Tensiune baterie: 1,2 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: NiMH
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Specificaţii tehnice
• Durată de viaţă (fără utilizare): 2 ani

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

2,1 x 4,45 x 1,05 cm
• Greutate: 0,026 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,2 x 11,5 x 1,9 cm
• Greutate netă: 0,0261 kg
• Greutate brută: 0,038 kg
• Greutate proprie: 0,0119 kg
• EAN: 87 12581 32944 0
• Număr de produse incluse: 2
• Tip ambalaj: Dummy

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 12,5 x 12 x 10 cm
• Greutate netă: 0,3132 kg
• Greutate brută: 0,506 kg
• Greutate proprie: 0,1928 kg
• EAN: 87 12581 32948 8
• Număr de ambalaje: 12

Dimensiuni
• Cantitate bax: 12
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 125 x 70 x 

190 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 94 x 130 x 16 mm
• Greutate produs: 0,025 kg
•
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