
2100 mAh oppladbart AA Accu
for digitalkameraer
Varig nikkelmetallhydrid-teknologi

Topp ytelse
• AA-batteri med kapasitet på 2100 mAh
• Nikkel metallhydrid-teknologi for å lade opp 1000 ganger

Enkel bruk
• Ingen "minneeffekt" og ikke tap av kapasitet ved opplading

Emballasje av topp kvalitet
• En hel plast-blister hindrer tyveri av høykvalitetsbatterier

Miljøansvarlig
• Miljøvennlig produksjon og gjenvinning
• Det finnes ingen giftige stoffer i dette batteriet

Lettsolgt
• Brukerveiledningen er skrevet på 16 språk
• Verdensomfattende standard angir batteristørrelser
• Levetidskonseptemballasje skiller mellom serier
Oppladb. 2100 mAh Multilife AA-batteri R6NM210
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Grønne spesifikasjoner
• Kjemisk sammensetning: Nikkelmetallhydrid
• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfritt
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 94 x 130 x 19 mm
• Vekt, blister: 0,064 kg

• Ytre mål, eske (BxDxH): 140 x 122 x 96 mm
• Hovedeskekvantum: 12
• Produktmål (BxDxH): 14,5 x 50,5 mm
• Produktvekt: 0,029 kg

Effekt
• Batterikapasitet: 2100 mAh
• Batterispenning: 1,2 V
•
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100 mAh AA
isse oppladbare AA-batteriene lagrer og leverer 2100 
Ah med strøm til apparatene dine.

ikkel metallhydrid
iMH-teknologi gir deg mulighet til å lade opp opptil 
000 ganger og gjør det nesten unødvendig med bytting 
v batterier.

ngen ''minneeffekt''
ikkelmetallhydridteknologien sikrer at du kan bruke 
atteriets fulle kapasitet hver gang det lades opp og 

ades ut, om og om igjen.

Tyverisikker" beskyttelse
en heldekkende plast-blisteren ikke bare uthever 
roduktet, men hindrer også tyveri av disse 
øykvalitetsbatteriene.

iljøansvarlig
hilips batterier produseres på en miljøvennlig måte. Vi 
ruker ulike teknologier som gjør det mulig å gjenvinne 
atteriene på en enkel måte, og unngår skadelige 
toffer som kadmium, kvikksølv og bly i produktene. I 
åre Multilife-serier selger vi for eksempel bare 
ppladbare nikkelmetallhydridbatterier, som er Philips' 
gen oppfinnelse.

ten Cd, Mg og Pb
i garanterer at disse batteriene fra Philips ikke 

nneholder giftige stoffer som for eksempel kadmium 
Cd), kvikksølv (Mg) og bly (Pb), og at de ikke er 
kadelige for mennesker og miljø.

orklaringer på 16 språk
or å sikre at brukerveiledningen kan følges overalt i 
uropa, legger vi den ved i pakken på ikke mindre enn 
6 språk.

tørrelsesindikasjon og ref.
tørrelsesmerking og referanser som er anerkjent over 
ele verden, hjelper deg med å finne riktig produkt til 
itt behov.

evetidskonsept
t emballasjekonsept som kan utføres med ulike farger 
om angir bestemte serier.
Oppladb. 2100 mAh Multilife AA-batteri R6NM210/03B

Tekniske spesifikasjoner Produkthøydepunkter


