
 

 

Philips LongLife
Batéria

AA
Chlorid zinočnatý

R6L4B
Najlepšie batérie pre zariadenia 

s nízkym odberom
Pre produkty s nízkym príkonom použite batérie LongLife. Zinkovo-chloridová 
technológia je perfektná pre hodiny, rádiá, kalkulačky a diaľkové ovládania.

Špičkový výkon
• Vysokokvalitná technológia s chloridom zinočnatým zaručuje dlhú životnosť
• Batéria si udrží kapacitu do 3 rokov

Jednoduché používanie
• Farby zjednodušujú rozpoznávanie veľkostí batérií
• Ľahko zrozumiteľné pokyny pre použitie

Zodpovední voči životnému prostrediu
• ZnC batérie Philips obsahujú 0% škodlivých ťažkých kovov



 Vysokokvalitný chlorid zinočnatý
Vysokokvalitná technológia používajúca chlorid 
zinočnatý zaručuje dlhú životnosť batérie pri použití 
so zariadeniami s nízkym odberom.

Bez kadmia a ortuti
Tieto batérie Philips zaručene neobsahujú žiadne 
škodlivé ťažké kovy, ako napríklad kadmium a ortuť.

Životnosť až do 3 rokov
Každá batéria stráca energiu, keď nie je používaná. 
Garantujeme, že batéria obsahuje minimálne 80% jej 
základnej energie do dátumu spotreby.
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Príkon
• Typ batérie: Zinkovo-chloridová batéria AA/R6
• Napätie batérie: 1,5 V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Chlorid zinočnatý
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový PET

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 3 roky
• Vymeniteľné s: AA, R6, UM3, 15F, M15F

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

5,8 x 5,05 x 1,45 cm
• Hmotnosť: 0,069 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,3 x 12 x 1,5 cm
• Hmotnosť netto: 0 07 kg
• Hmotnosť brutto: 0,075 kg
• Hmotnosť obalu: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 54946 6
• Počet zabalených kusov výrobkov: 4
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 18 x 14,8 x 16,9 cm
• Hmotnosť netto: 2,52 kg
• Hmotnosť brutto: 2,996 kg
• Hmotnosť obalu: 0,476 kg
• EAN: 87 12581 54947 3
• Počet používateľských balení: 36
•

Technické údaje
Batéria
AA Chlorid zinočnatý
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