
 

 

„Philips“ Rechargeables
Baterija

AA, 2500 mAh
Nikelio - metalo hidrido

R6B4RTU25
Parengtos naudoti įkraunamos 

baterijos
Idealiai tinka jūsų skaitmeniniams įrenginiams. Šių didelės talpos AA tipo baterijų nereikia 
visiškai iškrauti prieš įkraunant pakartotinai, tiesiog papildykite jas patogiu metu. Be to, jas 
galite pakartotinai įkrauti iki tūkstančio kartų.

Geriausias našumas
• NiMH technologija daugkartiniam įkrovimui
• Mėgaukitės visa galia dar ir dar kartą
• Mėgaukitės visa galia dar ir dar kartą
• 2 500 mAh įkraunamos AA baterijos ilgesniam naudojimui

Lengva naudoti
• Parengta naudoti



 Nikelio - metalo hidrido
Nikelio metalo hidrido technologija leidžia įkrauti 
kelis kartus, todėl beveik nereikia keisti baterijų.

Su laiku nemažėja galia
Nikelio metalo hidrido baterija gali būti visiškai 
įkrauta iš naujo iki 1000 kartų, ir jos nereikia prieš tai 
visiškai iškrauti. Todėl galite paprasčiau ir geriau 
panaudoti savo įkraunamas baterijas.

Parengta naudoti
Išpakuokite ir naudokite baterijas iš karto.

2 500 mAh įkraunamos AA
Šiose AA dydžio įkraunamose baterijose laikoma 
2 500 mAh energijos ir ji ilgiau tiekiama prietaisams.
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Maitinimas
• Baterijos talpa: min. 2400 mAh maks. 2500 mAh
• Baterijos tipas: AA nikelio metalo hidrido
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,2 V

Ekologiškos specifikacijos
• Cheminė sudėtis: Nikelio - metalo hidrido
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: PET lizdinė pakuotė

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,3 x 12 x 1,6 cm
• Grynasis svoris: 0,1144 kg
• Bendras svoris: 0,121 kg
• Pakuotės svoris: 0,0066 kg

• EAN: 87 12581 64677 6
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pridedamų gaminių skaičius: 4
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 28,3 x 23,2 x 11,5 cm
• Grynasis svoris: 5,4912 kg
• Bendras svoris: 6,25 kg
• Pakuotės svoris: 0,7588 kg
• GTIN: 1 87 12581 64677 3
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 48

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

1,45 x 5,05 x 1,45 cm
• Svoris: 0,116 kg
•
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