
 

 

Philips Rechargeables
Nabíjateľná batéria

AA, 2 300 mAh
Nikel-metal hydridová (NiMH)

R6B4A230
Vychutnajte si dlhšie hudbu

s týmito nabíjateľnými 2300 mAh AA batériami
Ideálne pre všetky vaše digitálne zariadenia. Tieto vysokokapacitné batérie typu AA sa 
pred nabíjaním nemusia vybiť. Jednoducho ich dobite vtedy, keď vám to bude vyhovovať. 
Okrem toho ich môžete až tisíckrát nabíjať.

Špičkový výkon
• Technológia NiMH pre viacnásobné nabíjanie
• Batéria pre audio prehrávače a fotoaparáty
• Vychutnajte si zakaždým plnú kapacitu



 Nikel-metal hydridová (NiMH)
Nikel-metal hydridová technológia umožňuje 
viacnásobné nabíjanie batérií a preto batérie nie je 
potrebné takmer vôbec vymieňať.

2300 mAh nabíjateľná AA batéria
2300 mAh energie uchová váš audioprehrávač alebo 
digitálny fotoaparát dlhšie v prevádzke.

Žiadna strata kapacity časom
Nikel-metal hydridová batéria sa môže úplne dobiť 
až 1000-krát bez toho, aby sa pred nabíjaním musela 
vybiť. Toto vám umožňuje jednoduchšie a lepšie 
používanie vašich nabíjateľných batérií.
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Príkon
• Kapacita batérií: 2 300 mAh
• Typ batérie: AA nikel-metal hydridová
• Napätie batérie: 1,2 V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Nikel-metal hydridová (NiMH)
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

5,8 x 5,05 x 1,45 cm
• Hmotnosť: 0,117 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,3 x 12 x 1,6 cm
• Hmotnosť netto: 0,117 kg
• Hmotnosť brutto: 0,125 kg

• Hmotnosť obalu: 0,008 kg
• EAN: 87 10895 96280 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 4
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 14 x 11 x 9,2 cm
• Hmotnosť netto: 1,404 kg
• Hmotnosť brutto: 1,55 kg
• Hmotnosť obalu: 0,146 kg
• EAN: 87 10895 96281 0
• Počet používateľských balení: 12

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 12
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 96 x 140 x 

140 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 94 x 130 x 19 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,078 kg
•

Technické údaje
Nabíjateľná batéria
AA, 2 300 mAh Nikel-metal hydridová (NiMH)
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