
 

Philips ExtremeLife
elem

9 V
Ultra alkáli

9VEB2A
Extrém energia nagyfogyasztású készülékeihez
Extrém energia, extrém élettartam
Ha tökéletes megoldásra vágyik, válassza az ExtremeLife elemeket. 30%-kal több energiát 
biztosítanak, mint a hagyományos alkáli elemek és tökéletes megoldást jelentenek 
fényképezőgépekhez, CD-lejátszókhoz és minden nagyfogyasztású készülékhez.

Kiváló teljesítmény
• Ultra energia digitális eszközökhöz, például fényképezőgépekhez
• Az ExtremeLife a Philips páratlan alkáli sorozata
• Az alkáli elemek 6-szor jobbak, mint az átlagos cink-szén elemek
• A teljes termékskála azt jelenti, hogy az akkumulátor minden igényt kielégít
• Az elemek akár 7 évig is használhatók

Egyszerű használat
• A színeknek köszönhetően könnyű felismerni az elemek méreteit
• Könnyen érthető univerzális használati utasítások

Környezetbarát
• A Philips alkáli elemek nem tartalmaznak kadmiumot, higanyt és ólmot
 



 Ultra alkáli technológia
Kiváló a digitális kamerákban történő használathoz 
és más nagy energiaigényű eszközökhöz.

Kadmium-, higany- és ólommentes
Ezek a Philips elemek garantáltan nem tartalmaznak 
ártalmas nehézfémeket, mint amilyen a kadmium, a 
higany vagy az ólom.

Egyszerű színkódolás
A leggyakrabban használt elemméretek könnyebb 
felismeréséhez az ipari szabványoknak megfelelő 
elemméretekhez színkódolást alkalmazunk

Univerzális szimbólumok
A csomagoláson univerzális szimbólumok 
magyarázzák el, hogy az akkumulátort hogyan és hol 
célszerű használni.

Csúcskategóriás alkáli elemek
Az ExtremeLife a Philips páratlan alkáli sorozata. Az 
ExtremeLife elemeket csúcskategóriás digitális 
eszközökhöz tervezték.

Az alkáli jobb a cink-szén elemnél
Az alkáli elemek hatszor jobbak, mint az átlagos cink-
szén elemek

Teljes termékskála
A Philips teljes terméksort kínál, amely a 
leggyakrabban használt akkumulátorokat tartalmazza 
(AA, AAA, C, D, 9V), különféle csomagolásokban, a 
szükségletek kielégítése érdekében.

7 éves élettartam
Minden elem veszít az energiájából, ha nincs 
használatban. Garantáljuk, hogy az elem kiinduló 
energiájának legalább 80%-át megőrzi a lejárati 
határidő előtt.
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Tápkapcsoló
• Akkumulátor típusa: 9 V / 6LR61 alkáli
• Telepfeszültség: 9 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: Ultra alkáli
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: PET-buborékfólia

Műszaki adatok
• Élettartam: 7 év
• Felcserélhető a következővel:: 9V, 6LR61, AM6, 

1604A, MN1604

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 12
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 141 x 

156 x 65 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 83 x 120 x 13 mm
• Termék tömege: 0,096 kg
•

Műszaki adatok
Elem
9 V Ultra alkáli 
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