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Alimentare
• Tip baterie: Baterie de 9 V / 6LR61 alcalină
• Tensiune baterie: 9 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: Ultra-alcalină
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj PET

Specificaţii tehnice
• Durată de viaţă (fără utilizare): 7 ani
• Înlocuibile cu: 9 V, 6LR61, AM6, 1604A, MN1604

Dimensiuni
• Cantitate bax: 12
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 141 x 156 x 

65 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 83 x 120 x 17 mm
• Greutate produs: 0,096 kg
•

Baterie
9 V Ultra-alcalină 

Specificaţii

Data apariţiei 2008-09-29

Versiune: 3.1.9

12 NC: 9082 100 06608
EAN: 87 10895 93791 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
9VEB

Caracte

Tehnolog
Excelentă p
dispozitive 

Fără cadm
Garantăm c
dăunătoare

Codare u
Pentru a fa
dimensiunil
pentru dim
industrie.

Simbolur
Simbolurile 
modul de u

Baterii al
ExtremeLife
Philips. Bate
echipament

Bateriile 
Bateriile alc
obișnuite Z

Gamă co
Philips oferă
mai frecven
modele de 
necesităţilo

Durată d
Toate bater
folosite. Ga
80% din en
2A/10

ristici pr

ie ultra a
entru utiliz
cu consum 

iu, merc
ă aceste ba
 cum ar fi c

șoară pe 
ce mai ușoa
or de bateri
ensiunile ba

i grafice
grafice univ
tilizare și de

caline de
 este gama
riile Extrem
e digitale d

alcaline le
aline sunt d
inc Carbon.

mpletă
 o gamă co
t utilizate (
ambalaj, pe
r dvs.

e viaţă făr
iile pierd di
rantăm că b
ergia iniţial
lcalină
area cu camere digitale și 
mare de energie.

ur și plumb
terii Philips nu conţin metale grele 
admiul, mercurul și plumbul.

culori
ră recunoașterea majorităţii 
i, utilizăm o codare pe culori 
teriilor conform standardelor din 

ersale de pe ambalaj explică 
stinaţia bateriei.

 vârf
 de baterii alcaline premium de la 
eLife sunt proiectate pentru 

e vârf.

 întrec pe cele ZnC
e șase ori mai bune decât bateriile 

mpletă alcătuită din bateriile cel 
AA, AAA, C, D, 9V), în diferite 
ntru a veni în întâmpinarea 

ă utiliz. 7 ani
n energie atunci când nu sunt 
ateriile noastre vor avea cel puţin 
ă înaintea datei de expirare.
incipale 
produs

http://www.philips.com

