
Accu Recarregável AAA 800 
mAh
Tecnologia de Níquel Metal Hídrico duradoura

Excelente desempenho
• Pilha AAA, com capacidade de 800 mAh
• Tecnologia de Níquel Metal Hídrico para recarregar 1.000 vezes

Embalagem de topo
• Um blister em plástico impede o roubo de pilhas topo de gama

Fácil de Utilizar
• Poupa dinheiro porque pode ser recarregada 1.000 vezes
• Sem "efeito de memória" e perda de capacidade ao recarregar

Protecção Ambiental
• Esta pilha não contém quaisquer substâncias tóxicas
• Produção e reciclagem com preocupações ambientais

Facilidade de venda
• Norma global usada para indicar o tamanho da pilha
• A embalagem de conceito Life diferencia as gamas
Pilha recar. Multilife AAA/800mAh R03NM80
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Energia
• Capacidade da pilha: 800 mAh
• Voltagem da pilha: 1,2 V

Especificações ecológ.
• Composição química: Níquel metal hídrico
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio
• Material da embalagem: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 94 x 130 x 16 

mm
• Peso do 'blister': 0,036 kg
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 122 x 114 

x 96 mm
• Quantidade de caixas principais: 12
• Dimensões do produto (LxPxA): 10,5 x 44,5 mm
• Peso do produto: 0,012 kg
•
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AA 800 mAh
stas pilhas recarregáveis AAA armazenam e fornecem 
00 mAh de energia aos seus equipamentos.

íquel Metal Hídrico
 tecnologia NiMH permite recarregar até 1.000 vezes 
 torna a substituição das pilhas quase desnecessária.

áximo de 1.000 recargas
oupa dinheiro porque tem a duração de 1.000 pilhas.

lister "Anti-roubo"
 blister totalmente em plástico (em forma de concha) 

ealça o produto e impede o roubo destas pilhas topo 
e gama.

em ''efeito de memória''
 tecnologia de Níquel Metal Hídrico assegura que 
ode utilizar a capacidade total da pilha sempre que 
sta for recarregada, vezes sem conta.

em cádmio, magnésio e chumbo
arantimos que nenhuma destas pilhas Philips contém 
ubstâncias tóxicas, como cádmio, mercúrio e chumbo, 
 que não são nocivas para pessoas e ambiente.

rotecção Ambiental
s pilhas Philips são produzidas respeitando o 
mbiente. Usamos diversas tecnologias para facilitar a 
eciclagem e evitar a utilização de substâncias nocivas, 
omo cádmio, mercúrio e chumbo. Nas nossas gamas 
ultilife, por exemplo, vendemos apenas pilhas 

ecarregáveis de níquel metal hídrico, que são uma 
nvenção da Philips.

xplicações em 16 línguas
ara garantirmos que as instruções de utilização são 
ompreendidas em toda a Europa, disponibilizamos os 
extos da embalagem em 16 línguas.

eferências e indicação de tamanho
eferências e indicação de tamanho mundialmente 
ceites ajudam a encontrar o melhor produto para as  
uas necessidades.

onceito Life
m conceito de embalagem que pode ser concretizado 
m diversas cores, para identificar gamas específicas.
Pilha recar. Multilife AAA/800mAh R03NM80/03B

Especificações Técnicas Produtos em destaque


