
ořiďte svým digitálním fotoaparáte
P
více o
S ohromujíc

fotoaparáty 

vysokou kap

Špičko
• Úžas
• Tech
• Využ
m 
brázků

í vysokou kapacitou 900 mAh jsou tyto akumulátory ideální pro digitální 

a jiná energeticky velmi náročná použití. Tyto akumulátory AAA s velmi 

acitou není nutné před nabíjením vybíjet. Můžete je dobít, kdykoli chcete.

vý výkon
ná kapacita pro provoz vašich digitálních přístrojů
nologie NiMH pro vícenásobné nabíjení
ijte plnou kapacitu znovu a znovu
 

Philips MultiLife
dobíjecí akumulátor

AAA, 900 mAh
niklometalhydridový

R03R90P4



 

Napájení
• Kapacita baterie: 900 mAh
• Typ baterie: AAA NiMH
• Napětí baterie: 1,2 V

Ekologické specifikace
• Chemické složení: niklometalhydridový
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Plastový obal

Technické údaje
• Skladovatelnost: 2 roky

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 12
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 123 mm x 192 

mm x 74 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 90 mm x 116 mm x 

15 mm
• Hmotnost výrobku: 0,071 kg
•
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