
 

 

Philips Rechargeables
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C, 3000 mAh
Nikkel-fémhidrid

R14B2A300
Élvezze tovább készülékét

A mai elektronikai termékek, mint például az elektronikus játékok vagy a hordozható 
audioeszközök energiafogyasztása jóval nagyobb, mint elődeiké. A nagy teljesítményű C 
akkumulátorok sokkal hosszabb használatot biztosítanak, és akár 1000-szer is újratölthetők.

Kiváló teljesítmény
• NiMH technológia a sokszoros újratölthetőséghez
• Teljes energiával újra és újra
• Pénzt takarít meg, mivel 1000-szer újratölthető.
• 3000 mAh-s C akkumulátor



 Nikkel-fémhidrid
Nikkel-fémhidrid technológia, amely sokszoros 
feltöltést tesz lehetővé, így az akkumulátorok cseréje 
szükségtelenné válik.

Nincs idővel fellépő kapacitásvesztés
Egy nikkel-metálhidrid akkumulátor akár 1000 
alkalommal is újratölthető, anélkül hogy azt töltés 
előtt lemerítené. Így egyszerűbben és 
gazdaságosabban használhatja akkumulátorait.

Akár 1000-szer újratölthető
Pénzt takarít meg, mivel olyan hosszú ideig tart, mint 
1000 elem.
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Energiaellátás
• Akkumulátor kapacitása: 3000 mAh
• Elem típusa: C nikkel-metál-hidrid
• Elem feszültsége: 1,2 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: Nikkel-fémhidrid
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: PET-buborékfólia

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 12
• Külső kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 134 x 

190 x 122 mm
• Termék méretei (szé x mé x ma): 92 x 117 x 29 

mm
• Termék tömege: 0,086 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 5,8 x 5 x 2,54 cm
• Tömeg: 0,119 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8,3 x 12 x 2,7 cm
• Nettó tömeg: 0,119 kg
• Bruttó tömeg: 0,128 kg
• Táratömeg: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 64425 3
• Tartozékok száma: 2
• Csomagolás típusa: Bliszter
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17 x 14 x 9,2 cm
• Nettó tömeg: 1,428 kg
• Bruttó tömeg: 1,59 kg
• Táratömeg: 0,162 kg
• GTIN: 1 87 12581 64425 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 12
•
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