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Philips MultiLife
Oppladbart batteri

AAA, 900 mAh
Nikkelmetallhydrid

R03R90P4



 

Effekt
• Batterikapasitet: 900 mAh
• Batteritype: AAA, nikkelmetallhydrid
• Batterispenning: 1,2 V

Grønne spesifikasjoner
• Kjemisk sammensetning: Nikkelmetallhydrid
• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfritt
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Tekniske spesifikasjoner
• Holdbarhetstid: 2 år

Mål
• Hovedeskekvantum: 12
• Ytre mål, eske (BxDxH): 123 x 192 x 74 mm
• Produktmål (BxDxH): 90 x 116 x 15 mm
• Produktvekt: 0,071 kg
•

Oppladbart batteri
AAA, 900 mAh Nikkelmetallhydrid 
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