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Philips MultiLife
Accu recarregável

AA, 2100 mAh
Níquel-Metal Hídrico

R6R210P4



 

Energia
• Capacidade da pilha: 2100 mAh
• Tipo de bateria: AA de Níquel-metal hídrico
• Voltagem da bateria: 1,2 V

Especificações ecológ.
• Composição química: Níquel Metal Hídrico
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio
• Material da embalagem: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Especificações Técnicas
• Vida útil na embalagem: 2 anos

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 12
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 96 x 140 x 

140 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 90 x 115 x 19 

mm
• Peso do produto: 0,078 kg
•

Accu recarregável
AA, 2100 mAh Níquel-Metal Hídrico 
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