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 akkumulátorral pénzt takaríthat meg; fényképezőgépekhez is használhatja, az adapter 

dig C méretű akkumulátorral működő készülékek, például zseblámpák, rádiók és játékok 

e is alkalmas. Így nem kell megvásárolnia a drágább, C méretű akkumulátorokat.

 teljesítmény
H technológia a sokszoros újratölthetőséghez
si kapacitás valamennyi digitális készülékhez
t takarít meg, mivel 1000-szer újratölthető.
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A méretű akkumulátort C méretűre változtatja
 

Philips MultiLife
Akkumulátor

C, 2450 mAh
Nikkel-fémhidrid

R14R245P2



 

Áram
• Akkumulátorkapacitás: 2450 mAh
• Akku típusa: AA nikkel-fém hidrid
• Telepfeszültség: 1,2 V

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

Műszaki adatok
• Élettartam: 2 év

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 12
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 134 x 

190 x 122 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 92 x 117 x 29 mm
• Termék súlya: 0 086 kg
•

Akkumulátor
C, 2450 mAh Nikkel-fémhidrid 

Műszaki adatok
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kumulátorok cseréje 

kumulátor
l a digitális fényképezőgép és az 
 készülékek hosszabb ideig 

atölthető
el olyan hosszú ideig tart, mint 

méret egyben
ly lehetővé teszi AA méretű 
 készülékekbe történő 
hogy speciális (drágább) 
ásárolnia.
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