
Genopladeligt 1,600mAh
AA-batteri
Holdbar Nikkelmetalhydrid teknologi

Topydelse
• AA batteri i med 1.600 mAh kapacitet
• Nikkel/metalhydrid teknologi til genopladning 1,000 gange

Brugervenlighed
• Ingen hukommelseseffekt og ingen kapacitetstab ved genopladning
• Sparer penge, da det kan genoplades 1,000 gange.

Topkvalitetspakke
• Pakning helt i plast forhindrer tyveri af højkvalitets batterier.

Miljømæssigt forsvarligt
• Miljømæssigt forsvarlig produktion og genbrug
• Der findes ingen giftige kemikalier i dette batteri.

Salgbarhed
• Global standard anvendt til at angive batteristørrelse.
• Life koncept indpakning skelner mellem serier.
1600 mAh genopladeligt AA Multilife-batteri R6NM160
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Miljøspecifikationer
• Kemisk sammensætning: Nikkel metal-hydrid
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri
• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: Clamshell blister

Mål
• Blister pakkemål (B x D x H): 94 x 130 x 19 mm
• Blister pakning, vægt: 0,116 kg

• Udv. emballagemål (B x D x H): 140 x 140 x 96 
mm

• Enheder pr. kolli: 12
• Mål (B x D x H): 14,5 x 50,5 mm
• Vægt: 0,029 kg

Strømforsyning
• Batterikapacitet: 1,600 mAh
• Batterispænding: 1,2 V
•
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.600 mAh AA
isse genopladelige batterier i AA-størrelse indeholder 
g leverer 1600 mAh energi til strømforsyning af dit 
dstyr.

ikkel/metalhydrid
iMH teknologi, der gør det muligt at foretage 
enopladning op til 1,000 gange, så det bliver næsten 
nødvendigt at udskifte batterier.

ngen hukommelseseffekt
ikkel/metalhydrid teknologien sikrer, at du kan bruge 
en fulde kapacitet af batteriet, hver gang det oplades 
g aflades, igen og igen.

an genoplades op til 1,000 x.
konomiske, da de holder lige så længe som 1,000 
atterier.

yverisikret blister-pakning
ndpakningen, der er helt i plast (clamshell) ikke alene 
remhæver produktet, men forhindrer også tyveri af 
isse højkvalitets batterier.

iljømæssigt forsvarligt
hilips batterier fremstilles på en miljøvenlig måde. Vi 
ruger forskellige teknologier til at gøre genbrug nem og 
il at undgå skadelige stoffer som cadmium, kviksølv og 
ly i produktet. I vores Multilife sortiment sælger vi f.eks. 
un nikkel/metalhydrid batterier, som er en Philips 
pfindelse.

ri for cadmium, kviksølv og bly.
i garanterer, at disse Philips batterier ikke indeholder 
iftige kemikalier som f.eks. cadmium, kviksølv og bly, 
amt at de ikke er skadelige for mennesker eller miljø.

orklaringer på 16 sprog
a vi vil sikre, at brugsanvisningerne kan følges over 
ele Europa, tilbyder vi tekster på ikke mindre end 16 
prog på indpakningerne.

tørrelsesangivelse og referencer
erdensomspændende størrelsesangivelse og 
eferencer hjælper dig med at finde det produkt, der 
pfylder dit behov.

ife koncept
t indpakningskoncept, der findes i forskellige farver til 
ngivelse af specifikke serier.
1600 mAh genopladeligt AA Multilife-batteri R6NM160/03B

Tekniske specifikationer Interessante produkter


