
 

 

Philips Rechargeables
Baterie

AA, 1300 mAh
NiMH

R6B4A130
Bucuraţi-vă mai mult de 

dispozitivul dvs.
Ideali pentru jucării, lanterne şi alte echipamentele de uz general, aceşti acumulatori AA 
de capacitate standard nu trebuie epuizaţi înainte de reîncărcare, pe care o puteţi efectua 
oricând doriţi. În plus, îi puteţi reîncărca de până la 1000 de ori.

Performanţă superioară
• Tehnologia NiMH pentru reîncărcări multiple
• Bateriile pentru jucării și alte aparate de uz general
• Bucuraţi-vă mereu de capacitatea completă a bateriilor
• Economisiţi bani, pentru că pot fi reîncărcate de 1000 de ori.



 NiMH
Tehnologia NiMH permite reîncărcarea repetată și 
aproape că nu mai este nevoie să înlocuiţi bateriile.

AA reîncărcabilă, 1300 mAh
Cei 1300 mAh permit funcţionarea îndelungată a 
jucăriilor și a altor aparate de uz general.

Fără diminuarea capacităţii
O baterie NiMH poate fi încărcată complet de 1000 
de ori fără a o descărca înainte de încărcare. Aceasta 
vă permite să utilizaţi bateriile reîncărcabile mai ușor 
și mai bine.
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Alimentare
• Capacitate baterie: 1300 mAh
• Tip baterie: AA NiMH
• Tensiune baterie: 1,2 V

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

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

5,8 x 5,05 x 1,45 cm
• Greutate: 0,084 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 8,3 x 12 x 1,6 cm
• Greutate netă: 0,084 kg
• Greutate brută: 0,092 kg
• Greutate proprie: 0,008 kg

• EAN: 87 10895 96292 6
• Număr de produse incluse: 4
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 14 x 11 x 9,2 cm
• Greutate netă: 1,008 kg
• Greutate brută: 1,152 kg
• Greutate proprie: 0,144 kg
• EAN: 87 10895 96293 3
• Număr de ambalaje: 12

Dimensiuni
• Cantitate bax: 12
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 96 x 140 x 

140 mm
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 94 x 115 x 19 

mm
• Greutate produs: 0,078 kg
•
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