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Șarj edilebilir pil

AAA, 900 mAh
Nikel-Metal Hidrit

R03B4A90
Dijital fotoğraf makinenizle 

daha fazla fotoğraf çekin
Dijital fotoğraf makineleri ve yüksek enerji tüketen diğer dijital cihazlar için ideal olan bu 
yüksek kapasiteli AAA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman 
isterseniz şarj edebilirsiniz.

En Yüksek Performans
• NiMH teknolojisi ile birden fazla yeniden șarj etme
• Dijital cihazlarınızı çalıștıracak inanılmaz kapasite
• Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın



 Nikel-Metal Hidrit
Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez șarj 
etmenize olanak sağlar ve değiștirilmelerini 
neredeyse gereksiz hale getirir.

900 mAh șarj edilebilir AAA
900 mAh enerjisiyle dijital fotoğraf makinenizin ve 
yüksek enerji tüketen diğer cihazlarınızın daha da 
uzun süre çalıșmasını sağlar.

Zaman içinde kapasite kaybına son
Nikel metal hidrit piller șarj öncesinde pili 
boșaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam 
kapasiteyle șarj edilebilirler. Böylece șarj edilebilir 
pilleri daha kolay ve verimli șekilde kullanabilirsiniz.
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Güç
• Pil kapasitesi: 900 mAh
• Pil tipi: AAA Nikel-Metal Hidrit
• Pil gerilimi: 1,2 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileșikler: Nikel-Metal Hidrit
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Çift taraflı blister

Teknik spesifikasyonlar
• Raf ömrü: 2 yıl

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 4,2 x 4,45 x 1,05 cm
• Ağırlık: 0,052 kg

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,2 x 11,5 x 1,9 cm

• Net ağırlık: 0,0521 kg
• Brüt ağırlık: 0,064 kg
• Dara ağırlığı: 0,0119 kg
• EAN: 87 10895 96286 5
• Birlikte verilen ürün sayısı: 4
• Ambalaj türü: Sahte

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 12,5 x 12 x 10 cm
• Net ağırlık: 0,6252 kg
• Brüt ağırlık: 0,818 kg
• Dara ağırlığı: 0,1928 kg
• EAN: 87 10895 96287 2
• Kutudaki paket sayısı: 12

Boyutlar
• Ana karton miktarı: 12
• Dıș karton boyutları GxDxY: 123 x 192 x 74 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 90 x 116 x 15 mm
• Ürün ağırlığı: 0,071 kg
•
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