
 

 

Philips Rechargeables
Bateria

AA, 2.600 mAh
Níquel hidreto metálico

R6B2A260
Use o dispositivo por mais tempo

Ideais para todos os seus dispositivos digitais, estas pilhas AA de alta capacidade não precisam 
estar totalmente descarregadas para que você possa recarregá-las. Basta recarregá-las quando 
achar mais conveniente. E mais, você pode recarregá-las até mil vezes.

Desempenho superior
• Tecnologia de NiMH para múltiplas recargas
• Incrível capacidade para operação de todos os seus dispositivos digitais
• Aproveite a capacidade total a cada utilização
• Economiza dinheiro, pois pode ser recarregada mil vezes



 Níquel hidreto metálico
A tecnologia de níquel hidreto metálico permite 
múltiplas recargas e torna praticamente 
desnecessária a substituição das pilhas.

AA recarregável de 2.600 mAh
Os 2.600 mAh de energia fazem com que sua câmera 
digital e outros dispositivos de alto consumo de 
energia funcionem por mais tempo.

Sem perda de capacidade com o passar 
do tempo
Uma pilha de níquel hidreto metálico pode ser 
recarregada totalmente por até mil vezes sem que 
seja necessário descarregá-la. Isso facilita e otimiza o 
uso de suas pilhas recarregáveis.

Até mil recargas
Economiza dinheiro, pois dura o equivalente a mil 
pilhas.
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Lig/Desl
• Capacidade da bateria: 2.600 mAh
• Tipo da bateria: Níquel hidreto metálico AA
• Tensão da bateria: 1,2 volt

Especificações ambientais
• Composição química: Níquel hidreto metálico
• Metais pesados: Sem Cd, Sem Hg
• Material de embalagem: Papelão, PET
• Tipo da embalagem: Blister em concha

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,9 x 5,05 x 1,45 cm
• Peso: 0,06 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,3 x 12 x 1,6 cm
• Peso líquido: 0,058 kg
• Peso bruto: 0,066 kg

• Peso da embalagem: 0,008 kg
• EAN: 87 10895 95950 6
• Número de produtos inclusos: 2
• Tipo da embalagem: Embalagem em blister
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 14 x 11 x 9,2 cm
• Peso líquido: 0,696 kg
• Peso bruto: 0,84 kg
• Peso da embalagem: 0,144 kg
• EAN: 87 10895 95951 3
• Número de embalagens para o cliente: 12

Dimensões
• Quantidade da embalagem: 12
• Dimensões da embalagem externa LxPxA: 96 x 125 

x 140 mm
• Dimensões do produto (L x P x A): 94 x 130 x 19 

mm
• Peso do produto: 0,078 kg
•

Especificações
Bateria
AA, 2.600 mAh Níquel hidreto metálico

http://www.philips.com

