
 

 

Philips MultiLife
Atkārtoti uzlādējama 
baterija

AA
Niķeļa-metāla hidrīds

R6B4RTU20
Var izmantot uzlādējamās baterijas

2000 mAh AA uzlādējamās baterijas
Ideāli piemērotas digitālajām ierīcēm. Šīs lielas jaudas AA baterijas nav jāizlādē pirms 
uzlādes, vienkārši uzlādējiet tās, kad nepieciešams. Vēl vairāk — varēsiet tās uzlādēt pat 
tūkstoš reižu.

Vislabākā veiktspēja
• NiMH tehnoloģija atkārtotai uzlādēšanai vairākas reizes
• Baterija audio atskaņotājiem un kamerām
• Izbaudiet pilnu kapacitāti visu laiku



 Niķeļa-metāla hidrīds
Izmantojot niķeļa-metāla hidrīda tehnoloģiju, 
baterijas var uzlādēt vairākas reizes, un šo bateriju 
nomaiņa principā nav nepieciešama.

2100 mAh atkārtoti uzlādējama AA
2100 mAh enerģija nodrošina ilgāku audio 
atskaņotāja vai digitālās kameras darbības laiku.

Baterijas jauda laika gaitā netiek zaudēta
Niķeļa-metāla hidrīda bateriju var atkārtoti uzlādēt 
pilnībā 1000 reizes, un pirms uzlādēšanas baterija nav 
jāizlādē. Tādējādi atkārtoti uzlādējamās baterijas ir 
vienkāršāk un labāk izmantot.
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Strāvas padeve
• Baterijas jauda: 2100 mAh
• Baterijas tips: AA niķeļa-metāla hidrīds
• Baterijas spriegums: 1,2 V

Ekoloģiskās specifikācijas
• Ķīmiskais sastāvs: Niķeļa-metāla hidrīds
• Smagie metāli: Nesatur Cd, Nesatur Hg
• Iesaiņojuma materiāls: Kartona kaste, PET
• Iesaiņojuma veids: Gliemežvāka blisteris

Tehniskā specifikācija
• Glabāšanas laiks: 2 gadi

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

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

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: makets
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,2 x 11,5 x 2,25 cm
• Neto svars: 0,1081 kg
• Bruto svars: 0,122 kg
• Taras svars: 0,0139 kg
• EAN: 87 12581 52817 1
• Iekļauto produktu skaits: 4
• Iesaiņojuma veids: makets

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 14,5 x 12,5 x 10 cm
• Neto svars: 1,2972 kg
• Bruto svars: 1,528 kg
• Taras svars: 0,2308 kg
• EAN: 87 12581 54085 2
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 12
•
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