
1 600 mAh AA laddningsbart
batteri
NiMH-teknik (Nickel Metal Hydride) som räcker länge

Topprestanda
• AA-batteri med kapaciteten 1 600 mAh
• NiMh-teknik (Nickel Metal Hydride), kan laddas 1 000 gånger

Lättanvänd
• Varken "minneseffekt" eller kapacitet går förlorad vid uppladdning
• Du sparar pengar eftersom den går att ladda om 1000 gånger

Bästa tänkbara förpackning
• En helblisterförpackning förhindrar stöld av högkvalitativa batterier

Miljöansvar
• Produktion och återvinning med miljöansvar
• Inga giftiga ämnen finns i detta batteri

Självsäljande
• Global standard används för att visa batteristorlek
• Livsstilskoncept med förpackningar för olika områden
1 600 mAh AA Multilife uppladdningsbart batteri R6NM160
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Miljöpolicy
• Kemisk sammansättning: Nickelmetallhydrid
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Storlek
• Blistermått (BxDxH): 94 x 130 x 19 mm
• Blistervikt: 0 116 kg

• Yttre kartongmått (BxDxH): 140 x 140 x 96 mm
• Antal i förpackning: 12
• Produktstorlek (BxDxH): 14,5 x 50,5 mm
• Produktvikt: 0 029 kg

Övriga data
• Batterikapacitet: 1 600 mAh
• Batterispänning: 1,2 V
•
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A-batterier med kapaciteten 1 600 mAh
e här uppladdningsbara AA-batterier lagrar och 

evererar 1 600 mAh till dina enheter.

iMh-teknik
iMh-tekniken gör att batterierna kan laddas upp till 
000 gånger och gör att du knappt behöver byta 

atterier.

ngen "minneseffekt"
ack vare NiMh-tekniken kan du utnyttja batteriets 
ela kapacitet efter varje uppladdning, om och om igen.

pp till 1000 uppladdningar
u sparar pengar eftersom den varar lika länge som 
000 batterier.

listerförpackning
n helblisterförpackning (svetsad) visar inte bara upp 
rodukten utan den försvårar även för den som vill 
tjäla dessa högkvalitativa batterier.

iljöansvar
hilips batterier är producerade på ett miljömedvetet 
ätt. Vi använder olika tekniker för att underlätta 
tervinningen och för att undvika skadliga ämnen som 
admium, kvicksilver och bly i produkterna. I Multilife-
erien säljer vi exempelvis bara återuppladdningsbara 
iMh-batterier, som är en Philipsuppfinning.

d-fri, Mg-fri, Pb-fri
i garanterar att batterier från Philips är fria från giftiga 
mnen som kadmium, kvicksilver och bly, och att de 

nte är skadliga vare sig för människor eller miljö.

örklaringar på 16 olika språk
å förpackningen finns instruktioner på 16 olika språk 
å att de ska förstås över hela Europa.

torleksangivelse och referenser
ärldsomspännande storleksangivelser och referenser 
jälper dig att hitta rätt produkt.

ivsstilskoncept
tt förpackningskoncept som visas i olika färger för 
lika områden.
1 600 mAh AA Multilife uppladdningsbart batteri R6NM160/03B

Tekniska specifikationer Produktfördelar


