
 

 

Philips MultiLife
Nabíjateľná batéria

C, 2450 mAh
Nikel-metal hydridová (NiMH)

R14B2A245
Vymeňte vaše batérie typu AA za veľkosť C
pomocou týchto adaptérov na veľkosť C
Ušetrite peniaze pomocou batérie typu AA, ktorá je dostatočne výkonná pre fotoaparáty a 
pomocou adaptéra sa môže tiež použiť v produktoch s veľkosťou C, ako napríklad baterkách, 
rádiách a hračkách. To znamená, že nemusíte kupovať nákladnejšie batérie veľkosti C.

Špičkový výkon
• Technológia NiMH pre viacnásobné nabíjanie
• Prekvapujúca kapacita pre ovládanie všetkých vašich digitálnych zariadení
• Šetrí peniaze, pretože môže byť dobitá 1000-krát

Jednoduché používanie
• Zmení batériu veľkosti AA na batériu veľkosti C



 Nikel-metal hydridová (NiMH)
Nikel-metal hydridová technológia umožňuje 
viacnásobné nabíjanie batérií a preto batérie nie je 
potrebné takmer vôbec vymieňať.

2450 mAh nabíjateľná AA batéria
2450 mAh energie uchováva váš digitálny fotoaparát 
a iné zariadenia s vysokým príkonom dlhšie v 
prevádzke.

Až 1000 nabití
Šetrí peniaze, pretože vydrží tak dlho ako 1000 
batérií.

Jednoduchosť AA a veľkosť C v jednom
Inovatívne riešenie, ktoré vám umožňuje použiť 
batériu veľkosti AA namiesto batérie veľkosti C bez 
nutnosti zakúpenia tejto špeciálnej (drahšej) batérie.
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Príkon
• Kapacita batérií: 2 450 mAh
• Typ batérie: AA nikel-metal hydridová
• Napätie batérie: 1,2 V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Nikel-metal hydridová (NiMH)
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 2 roky

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 2,58 x 5 x 2,58 cm
• Hmotnosť: 0 036 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,2 x 11,5 x 3.2 cm
• Hmotnosť netto: 0,072 kg

• Hmotnosť brutto: 0,086 kg
• Hmotnosť obalu: 0,014 kg
• EAN: 87 10895 96294 0
• Počet zabalených kusov výrobkov: 2
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 22,5 x 12,5 x 10 cm
• Hmotnosť netto: 0,864 kg
• Hmotnosť brutto: 1,142 kg
• Hmotnosť obalu: 0 278 kg
• EAN: 87 10895 96295 7
• Počet užívateľských balení: 12

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 12
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 134 x 190 x 

122 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 92 x 117 x 29 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,086 kg
•

Technické údaje
Nabíjateľná batéria
C, 2450 mAh Nikel-metal hydridová (NiMH)
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