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Philips LongLife
Batterij

AA
Zink-koolstof

R6-P4



 

Vermogen
• Batterijtype: AA/R6 zink-koolstof
• Batterijvoltage: 1,5 V

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Zink-koolstof
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: PET-blister

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 3 jaar
• Vervangbaar door: AA, R6, UM3, 15F, M15F

Afmetingen
• Afmetingen binnendoos (BxDxH): 137 x 163 x 50 

mm
• Hoeveelheid per omdoos: 36
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 135 x 160 150 mm
• Productafmetingen (B x D x H): 83 x 120 x 15 mm
• Gewicht: 0,084 kg
•

Batterij
AA Zink-koolstof 
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