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Philips MultiLife
Laddningsbara batterier

2 450 mAh D
NiMH (Nickel Metal Hydride)

R20R245P2



 

Övriga data
• Batterikapacitet: 2 450 mAh
• Batterityp: AA-batterier av NiMH-typ
• Batterispänning: 1,2 V

Miljöpolicy
• Kemisk sammansättning: NiMH (Nickel Metal 

Hydride)
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Tekniska specifikationer
• Hållbarhet: 2 år

Storlek
• Antal i förpackning: 12
• Yttre kartongmått (BxDxH): 154 x 190 x 142 mm
• Produktstorlek (BxDxH): 92 x 117 x 37 mm
• Produktvikt: 0 094 kg
•

Laddningsbara batterier
2 450 mAh D NiMH (Nickel Metal Hydride) 
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