
 

 

Philips MultiLife
Acumulador recarregável

C, 2450 mAh
Níquel Metal Hídrico

R14B2A245
Transforme a sua AA em accus tipo C

com estes adaptadores de tipo C
Poupe dinheiro com uma accu AA que tem energia suficiente para máquinas fotográficas e que 
com o adaptador pode também ser utilizada em produtos tipo C tais como lanternas, rádios e 
brinquedos. Isto significa que não precisa de comprar as mais dispendiosas pilhas de tamanho C.

Excelente desempenho
• Tecnologia NiMH para recarregar várias vezes
• Capacidade impressionante para alimentar todos os seus dispositivos digitais
• Poupa dinheiro porque pode ser recarregada 1000 vezes

Fácil de utilizar
• Transforma uma pilha AA numa pilha de tamanho C



 Níquel Metal Hídrico
A tecnologia Níquel-Metal Hídrico permite 
recarregar várias vezes e torna a substituição dos 
acumuladores quase desnecessária.

AA de 2450 mAh recarregável
Os 2450 mAh de energia mantêm a sua máquina 
digital e outros equipamentos de alto consumo de 
energia em funcionamento por mais tempo.

Máximo de 1000 recargas
Poupa dinheiro porque tem a duração de 1000 
pilhas.

Pilhas AA e C num único dispositivo
Uma solução inovadora que lhe permite utilizar uma 
pilha AA num dispositivo de tamanho C, sem ter de 
comprar este tamanho de pilha especial (e mais 
dispendioso).
R14B2A245/10

Destaques
Data de publicação  
2014-06-24

Versão: 5.1.15

12 NC: 9082 100 08101
EAN: 87 10895 96294 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Alimentação
• Capacidade das pilhas: 2450 mAh
• Tipo de bateria: AA de Níquel metal hídrico
• Voltagem da pilha: 1,2 V

Especificações ecológ.
• Composição química: Níquel Metal Hídrico
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Especificações técnicas
• Vida útil na embalagem: 2 anos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,58 x 5 x 2,58 cm
• Peso: 0,036 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,2 x 11,5 x 3,2 cm

• Peso líquido: 0,072 kg
• Peso bruto: 0,086 kg
• Tara: 0,014 kg
• EAN: 87 10895 96294 0
• Número de produtos incluídos: 2
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

22,5 x 12,5 x 10 cm
• Peso líquido: 0,864 kg
• Peso bruto: 1,142 kg
• Tara: 0,278 kg
• EAN: 87 10895 96295 7
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 12
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 134 x 190 x 

122 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 92 x 117 x 29 mm
• Peso do produto: 0,086 kg
•

Especificações
Acumulador recarregável
C, 2450 mAh Níquel Metal Hídrico
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