
 

 

Philips Rechargeables
Baterie

AA, 2100 mAh
NiMH

R6B4A210
Foloseşte-ţi mai mult 

timp dispozitivul
Ideali pentru toate echipamentele digitale. Aceşti acumulatori AA de mare capacitate nu 
trebuie descărcaţi complet înainte de reîncărcare, pe care o poţi efectua oricând doreşti. 
În plus, îi poţi reîncărca de până la 1000 de ori.

Performanţă superioară
• Tehnologia NiMH pentru reîncărcări multiple
• Bateriile pentru playere audio și camere digitale
• Bucură-te mereu de capacitatea completă a bateriilor
• Economisiţi bani, pentru că pot fi reîncărcate de 1000 de ori.

Ușurinţă în utilizare
• Gata de utilizare



 NiMH
Tehnologia NiMH permite reîncărcarea repetată și 
aproape că nu mai este nevoie să înlocuiești 
acumulatorii.

AA reîncărcabile, 2100 mAh
Cei 2100 mAh permit funcţionarea îndelungată a 
playerelor audio și a camerelor digitale.

Fără diminuarea capacităţii
O baterie NiMH poate fi încărcată complet de până 
la 1000 de ori fără a trebui descărcată complet 
înainte de încărcare. Aceasta îţi permite să utilizezi 
bateriile reîncărcabile mai ușor și mai bine.

Poate fi reîncărcată de 1000 de ori
Economisiţi bani, pentru că durează cât 1000 de 
baterii.
R6B4A210/10

Repere
Data apariţiei 2023-04-27

Versiune: 8.2.22

12 NC: 9082 100 08092
EAN: 87 10895 96282 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Alimentare
• Capacitate baterie: 2100 mAh
• Tip baterie: AA NiMH
• Tensiune baterie: 1,2 V

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

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 28,3 x 23,2 x 11,5 cm
• Greutate netă: 5,088 kg
• Greutate brută: 5,85 kg
• Greutate proprie: 0,762 kg

• EAN: 87 10895 96283 4
• Număr de ambalaje: 48

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 8,3 x 12 x 1,6 cm
• Greutate netă: 0,106 kg
• Greutate brută: 0,1126 kg
• Greutate proprie: 0,0066 kg
• EAN: 87 10895 96282 7
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Număr de produse incluse: 4
• Tip ambalaj: Ambalaj

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

5,8 x 5,05 x 1,45 cm
• Greutate: 0,108 kg
•
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