
 

 

Philips Rechargeables
Baterie

D, 3000 mAh
NiMH

R20B2A300
Foloseşte-ţi mai mult 

timp dispozitivul
Produsele electronice din ziua de astăzi, cum ar fi jucăriile electronice şi dispozitivele audio 
portabile, consumă energie mai mult ca niciodată. Păstrează-le în funcţiune mai mult timp 
cu aceşti acumulatori D de mare capacitate. Pot fi reîncărcaţi de până la 1000 de ori.

Performanţă superioară
• Tehnologia NiMH pentru reîncărcări multiple
• Bucură-te mereu de capacitatea completă a bateriilor
• Economisiţi bani, pentru că pot fi reîncărcate de 1000 de ori.
• 3000mAh reîncărcabilă tip D

Ușurinţă în utilizare
• Gata de utilizare



 NiMH
Tehnologia NiMH permite reîncărcarea repetată și 
aproape că nu mai este nevoie să înlocuiești 
acumulatorii.

Fără diminuarea capacităţii
O baterie NiMH poate fi încărcată complet de până 
la 1000 de ori fără a trebui descărcată complet 
înainte de încărcare. Aceasta îţi permite să utilizezi 
bateriile reîncărcabile mai ușor și mai bine.

Poate fi reîncărcată de 1000 de ori
Economisiţi bani, pentru că durează cât 1000 de 
baterii.
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Alimentare
• Capacitate baterie: 3000 mAh
• Tip baterie: D NiMH
• Tensiune baterie: 1,2 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: NiMH
• Metale grele: Fără cadmiu, Fără mercur
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj PET

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,6 x 6,15 x 3,3 cm
• Greutate: 0,176 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 8,3 x 12 x 3,4 cm

• Greutate netă: 0,18 kg
• Greutate brută: 0,189 kg
• Greutate proprie: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 64426 0
• Număr de produse incluse: 2
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 47,2 x 22,8 x 11,5 cm
• Greutate netă: 6,48 kg
• Greutate brută: 7,33 kg
• Greutate proprie: 0,85 kg
• GTIN: 1 87 12581 64426 7
• Număr de ambalaje: 36
•
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