
 

 

Philips MultiLife
Akumulatory z 
możliwością ładowania

D, 2450 mAh
Niklowo-wodorkowe

R20B2A245
Zmień akumulatory AA w akumulatory D

dzięki adapterom do akumulatorów D
Oszczędzaj dzięki akumulatorom w rozmiarze AA, których moc wystarcza do zasilania aparatów 

fotograficznych. Specjalny adapter umożliwia ich stosowanie także w urządzeniach wymagających 

akumulatorów D, takich jak latarki, radia i zabawki, co oznacza, że nie trzeba kupować droższych 

akumulatorów D.

Najlepsza wydajność
• Technologia NiMH pozwala na wielokrotne ładowanie
• Niewiarygodna pojemność do zasilania wszystkich urządzeń cyfrowych
• Oszczędność pieniędzy, można je ładować 1000 razy

Łatwa obsługa
• Umożliwia przekształcenie akumulatora AA w akumulator rozmiaru D



 Niklowo-wodorkowe
Technologia niklowo-wodorkowa pozwala na 
wielokrotne ładowanie. Dzięki niej wymiana 
akumulatorów jest prawie niepotrzebna.

Akumulator AA 2450 mAh
2450 mAh energii pozwala na jeszcze dłuższe 
działanie aparatu cyfrowego i innych 
energochłonnych urządzeń.

Do 1000 cykli ładowania
Oszczędność pieniędzy, wytrzymują 1000 razy dłużej 
niż zwykłe baterie.

Zalety typu AA i rozmiar D w jednym
Nowoczesne rozwiązanie umożliwiające korzystanie 
z akumulatorów AA w urządzeniach wymagających 
rozmiaru D bez potrzeby kupowania tych 
specjalnych (i droższych) akumulatorów.
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Moc
• Pojemność baterii: 2450 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: Niklowo-metalowo-

wodorkowy AA
• Napięcie baterii: 1,2 V

Charakterystyka ekologiczna
• Skład chemiczny: Niklowo-wodorkowe
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy
• Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Specyfikacja techniczna
• Okres przechowywania: 2 lata

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,5 x 6,15 x 3,3 cm
• Waga: 0,086 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,2 x 11,5 x 3,9 cm
• Waga netto: 0,0861 kg

• Waga brutto: 0,101 kg
• Ciężar opakowania: 0,0149 kg
• EAN: 87 10895 96296 4
• Liczba produktów w zestawie: 2
• Rodzaj opakowania: Blister
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26 x 15 x 10 cm
• Waga netto: 1,0332 kg
• Waga brutto: 1,312 kg
• Ciężar opakowania: 0,2788 kg
• EAN: 87 10895 96297 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 12

Wymiary
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
• Wymiary zewnętrzne kartonu (S x G x W): 154 x 

190 x 142 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 92 x 117 x 

37 mm
• Waga produktu: 0,094 kg
•

Dane techniczne
Akumulatory z możliwością ładowania
D, 2450 mAh Niklowo-wodorkowe
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