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Moc
• Rodzaj baterii: Cynkowo-węglowa AA / R6
• Napięcie baterii: 1,5 V

Charakterystyka ekologiczna
• Skład chemiczny: Cynkowo-węglowa
• Metale ciężkie: Bezkadmowe, Bezrtęciowy
• Materiały opakowaniowe: Karton, tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister z tworzywa PET

Specyfikacja techniczna
• Okres przechowywania: 3 lata
• Zamiennie:: AA, R6, UM3, 15F, M15F

Wymiary
• Wymiary wewnętrzne kartonu (SxDxW): 137 x 

163 x 50 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 36
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 135 x 

160 x 150 mm
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 83 x 120 

x 15 mm
• Waga produktu: 0,084 kg
•

Akumulator
AA Cynkowo-węglowa 
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