
 

 

Philips
Μπαταρία ακουστικών 
βαρηκοΐας

Ψευδαργύρου/αέρα

ZA312B6A
Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδ./αέρα 
για ακουστικά βαρηκοΐας
Εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας στα προσωπικά ακουστικά βαρηκοΐας

Κορυφαία απόδοση
• Αξιόπιστη μακροχρόνια απόδοση
• Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα ειδικά σχεδιασμένη για ακουστικά βαρηκοΐας
• Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 2 χρόνια

Ευκολία στη χρήση
• Τα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση του μεγέθους των μπαταριών
• Ο διανομέας διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας



 Αξιόπιστη απόδοση
Στην παραγωγή χρησιμοποιείται εξαιρετική 
τεχνολογία για τη διασφάλιση αξιόπιστης και 
μακροχρόνιας απόδοσης.

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα
Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα για τη λειτουργία 
των ακουστικών βαρηκοΐας.

Εύκολη χρωματική κωδικοποίηση
Για ευκολότερη αναγνώριση των συνηθέστερων 
μεγεθών μπαταρίας, έχουμε χρησιμοποιήσει τα 
βιομηχανικά πρότυπα χρωματικής 
κωδικοποίησης για τα μεγέθη των μπαταριών.

Εύκολος περιστροφικός διανομέας
Σε αυτή τη συσκευασία χρησιμοποιείται 
περιστροφικός τροχός που διευκολύνει την 
αφαίρεση της μπαταρίας.

Διάρκεια μέχρι και 2 χρόνια
Κάθε μπαταρία χάνει ενέργεια όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Εγγυούμαστε ότι η μπαταρία 
διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της 
ενέργειας πριν την ημερομηνία λήξης.
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Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Ακουστικά βαρηκοΐας / 
Ψευδαργύρου-αέρα

• Tάση μπαταρίας: 1,4 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς μόλυβδο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 2 έτη

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 10895 91831 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 6
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

4,5 x 9,8 x 0,5 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

1,8 x 3,9 x 0,2 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,003 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,007 lb
• Μικτό βάρος: 0,004 κ.
• Μικτό βάρος: 0,009 lb

• Καθαρό απόβαρο: 0,001 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,002 lb

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 92662 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 50
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25,5 x 10,5 x 6,3 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,0 x 4,1 x 2,5 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,15 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,331 lb
• Μικτό βάρος: 0,5 κ.
• Μικτό βάρος: 1,102 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,35 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,772 lb

Διαστάσεις
• Διαστάσεις εσωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 42 x 101 

x 49 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 100
• Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 104 x 

220 x 110 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 45 x 98 x 5 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,004 κ.
•

Προδιαγραφές
Μπαταρία ακουστικών βαρηκοΐας
Ψευδαργύρου/αέρα
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