
 

 

Philips MultiLife
Dobíjecí akumulátor

D, 2 450 mAh
niklometalhydridová

R20B2A245
Změňte akumulátory AA na akumulátory velikosti D
pomocí těchto adaptérů na velikost D
Ušetřete peníze s akumulátorem velikosti AA, který je dostatečně výkonný pro 
fotoaparáty, a s adaptérem jej lze použít také v produktech velikosti D, jako jsou svítilny, 
rádia a hračky. To znamená, že nemusíte kupovat dražší velké akumulátory velikosti D.

Špičkový výkon
• Technologie NiMH pro vícenásobné nabíjení
• Úžasná kapacita pro provoz vašich digitálních přístrojů
• Šetří peníze, protože ji lze 1000krát nabít

Snadné použití
• Mění baterii velikosti AA na baterii velikosti D



 niklometalhydridová
Technologie NiMH umožňuje akumulátory 
mnohokrát nabít, takže je téměř není nutné 
vyměňovat.

2 450mAh dobíjecí baterie AA
2 450 mAh energie zajistí pro váš digitální fotoaparát 
a další spotřebiče s mimořádně velkou spotřebou 
ještě delší dobu provozu.

Možnost dobíjet až 1000 x
Šetří peníze, neboť vydrží tak dlouho, jako 1000 
baterií.

Snadná záměna baterií AA a D
Je nové řešení, které vám umožní používat baterie 
velikosti AA v zařízeních pro velikost D, aniž byste 
museli kupovat tyto dražší baterie.
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Spotřeba
• Kapacita baterie: 2 450 mAh
• Typ baterie: AA NiMH
• Napětí baterie: 1,2 V

Ekologické specifikace
• Chemické složení: niklometalhydridová
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Plastový obal

Technické údaje
• Skladovatelnost: 2 roky

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,5 x 6,15 x 3,3 cm
• Hmotnost: 0,086 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,2 x 11,5 x 3,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,0861 kg
• Hrubá hmotnost: 0,101 kg

• Hmotnost obalu: 0,0149 kg
• EAN: 87 10895 96296 4
• Počet zahrnutých výrobků: 2
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 26 x 15 x 10 cm
• Čistá hmotnost: 1,0332 kg
• Hrubá hmotnost: 1,312 kg
• Hmotnost obalu: 0,2788 kg
• EAN: 87 10895 96297 1
• Počet spotřebitelských balení: 12

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 12
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 154 mm x 190 

mm x 142 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 92 mm x 117 mm x 

37 mm
• Hmotnost výrobku: 0,094 kg
•
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