
 

Philips ExtremeLife
Akku

9 V
Ultra-alkaliparisto

9VEB2A
eXtreme-virtaa kovaan käyttöön

Extreme Power Extreme Life
Kun haluat vain parasta, valitse ExtremeLife-paristo. Siinä on 30 % enemmän virtaa kuin 
tavallisessa alkaliparistossa ja se sopii erinomaisesti kameraan, CD-soittimeen ja kaikkiin 
paljon energiaa kuluttaviin laitteisiin.

Huippuluokan suorituskyky
• Virtaa digitaalisille kameroille ja muille vastaaville laitteille
• ExtremeLife on Philipsin ensiluokkainen alkaliparistovalikoima
• Alkaliparistot ovat 6 x parempia kuin tavalliset sinkkihiiliparistot
• Laaja tuotevalikoima kaikkiin paristotarpeisiin
• Paristo pysyy tehokkaana jopa seitsemän vuotta

Helppokäyttöinen
• Värit helpottavat paristokoon tunnistamista
• Helppotajuiset symbolipohjaiset käyttöohjeet

Ympäristöystävällinen
• Philipsin alkaliparistot sisältävät 0 % kadmiumia, elohopeaa ja lyijyä
 



 Ultra-alkalitekniikka
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi digitaalisissa 
kameroissa ja paljon virtaa vaativissa laitteissa.

Ei kadmiumia, elohopeaa tai lyijyä
Philips takaa, ettei näissä ole haitallisia 
raskasmetalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa tai 
lyijyä.

Kätevät värikoodit
Käytämme paristojen koon mukaisia standardoituja 
värikoodeja, jotka helpottavat paristokoon 
tunnistamista.

Symbolikäyttö
Pakkauksen helppotajuiset symbolit kertovat, kuinka 
ja missä akkua voi tai pitää käyttää.

Huippuluokan alkaliparistot
ExtremeLife on Philipsin ensiluokkainen 
alkaliparistovalikoima. ExtremeLife-paristot on 
suunniteltu laadukkaille laitteille.

Alkali on tehokkaampi kuin sinkkihiili
Alkaliparistot ovat kuusi kertaa parempia kuin 
tavalliset sinkkihiiliparistot.

Laaja tuotevalikoima
Philips vastaa paristotarpeisiisi laajalla 
tuotevalikoimalla, johon sisältyy kaikki useimmin 
käytetyt paristot (AA, AAA, C, D, 9V) erikokoisina 
pakkauksina.

Varastointiaika jopa 7 vuotta
Jokaisen pariston virta vähenee jonkin verran, kun 
sitä ei käytetä. Philips takaa kuitenkin, että paristo on 
vanhentumispäivämääräänsä saakka vähintään 80-
prosenttisesti täynnä.
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Virta
• Pariston malli: 9 V/6LR61 (alkali)
• Akun jännite: 9 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Kemiallinen rakenne: Ultra-alkaliparisto
• Raskasmetallit: Ei kadmiumia, Ei elohopeaa, Ei lyijyä
• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: PET-muovipakkaus

Tekniset tiedot
• Varastointiaika: 7 vuotta
• Yhteensopivuus: 9V, 6LR61, AM6, 1604A, MN1604

Mitat
• Määrä pakkauksessa: 12
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 141 x 156 x 65 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 83 x 120 x 17 mm
• Tuotteen paino: 0 096 kg
•
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