
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία
1600mAh AA
Mπαταρίες  Νικελίου Υδριδίου Μετάλλου

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Απόδοση
• Μπαταρία AA µε χωρητικότητα 1600mAh
• Τεχνολογία Νικελίου Μετάλλου Υδριδίου για επαναφόρτιση µέχρι 1000 φορές

Ευκολία στη χρήση
• Χωρίς 'φαινόµενο µνήµης' και απώλεια χωρητικότητας κατά την επαναφόρτιση
• Εξοικονοµείτε χρήµατα, καθώς µπορεί να επαναφορτιστεί 1000 φορές

Συσκευασία κορυφαίας ποιότητας
• Η πλαστική συσκευασία blister αποτρέπει την κλοπή εξελιγµένων µπαταριών

∆έσµευση για προστασία περιβάλλοντος
• Παραγωγή και ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον
• Η µπαταρία αυτή δεν φέρει τοξικές ουσίες

Ευκολία στην πώληση
• Χρήση παγκόσµιου προτύπου για την ένδειξη του µεγέθους της µπαταρίας
• Η συσκευασίες Life Concept διαφέρουν από σειρά σε σειρά
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία Multilife 1600mAh AA R6NM160
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Nικελίου-υδριδίου µετάλλου
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς 

υδράργυρο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ καλύµµατος

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 94 x 130 x 19 χιλ.

• Βάρος µπλίστερ: 0,116 κ.
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 140 x 

140 x 96 χιλ.
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 12
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 14,5 x 50,5 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.029 κ.

Τάση
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 1600 mAh
• Τάση µπαταρίας: 1,2 V
•
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600 mAh AA
υτές οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες AA έχουν 
ωρητικότητα και απόδοση ισχύος 1800 mAh για την 
ροφοδοσία των συσκευών σας.

ικελίου Μετάλλου Υδριδίου
 τεχνολογία NiMH επιτρέπει την επαναφόρτιση µέχρι 
000 φορές και καθιστά σχεδόν µη απαραίτητη την 
ντικατάσταση των µπαταριών.

ωρίς ''φαινόµενο µνήµης''
 τεχνολογία Υδριδίου Νικελίου Μετάλλου εξασφαλίζει 
λήρη χωρητικότητα στη µπαταρία κάθε φορά που 
ορτίζεται και αποφορτίζεται.

υνατότητα επαναφόρτισης 1000 φορές
ξοικονοµείτε χρήµατα, καθώς διαρκεί όσο 1000 
παταρίες.

Αντικλεπτικό" µπλίστερ
ο πλαστικό (οστρακοειδές) blister όχι µόνο δίνει 
µφαση στο προϊόν, αλλά επιπλέον αποτρέπει την 
λοπή των εξελιγµένων µπαταριών.

έσµευση για προστασία περιβάλλοντος
ι µπαταρίες Philips κατασκευάζονται µε τρόπο φιλικό 
ρος το περιβάλλον. Γίνεται χρήση διαφόρων 
εχνολογιών για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης και 
ια την αποφυγή χρήσης βλαβερών ουσιών στο προϊόν, 
πως Καδµίου, Υδράργυρου και Μόλυβδου. Για τη σειρά 
ροϊόντων Multilife, για παράδειγµα, πωλούνται µόνο 
παναφορτιζόµενες µπαταρίες υβριδίου νικελίου-
ετάλλου, οι οποίες αποτελούν ανακάλυψη της Philips.

ωρίς κάδµιο, µαγνήσιο, µόλυβδο
γγυούµαστε ότι αυτές οι µπαταρίες Philips δεν 
εριέχουν τοξικές ουσίες, όπως κάδµιο, υδράργυρο και 
όλυβδο και ότι δεν είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο 
αι το περιβάλλον.

πεξηγήσεις σε 16 γλώσσες
ροκειµένου να βεβαιωθούµε ότι οι οδηγίες χρήσης 
κολουθούνται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, 
αρέχουµε τα κείµενα στη συσκευασία σε 16 γλώσσες.

νδειξη µεγέθους και αναφορές
 παγκόσµια αποδεκτή ένδειξη µεγέθους και οι 
ναφορές σας βοηθούν να επιλέξετε το προϊόν που 
αιριάζει στις ανάγκες σας.

ife Concept
υσκευασίες µε διαφορετικά χρώµατα για την ένδειξη 
υγκεκριµένων σειρών.
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία Multilife 1600mAh AA R6NM160/03B

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος


