
üksek enerji tüketimine sahip tüm cihazlarına g
Y

Daha Fa

Elektronik o

her zamanki

sağlayın.

En Yü
• Alka
• Alka
• Tüm
• Pil, 5

Kullan
• Dild

Çevre
• Phili
üç sağlar

zla Güç, Daha Uzun Ömür

yuncaklarınız ve portatif ses cihazlarınız gibi elektronik ürünleriniz, artık güce 

nden daha fazla ihtiyaç duyuyor. PowerLife Alkalin ile daha uzun çalışmalarını 

ksek Performans
lin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir
lin piller ortalama Çinko Karbon pillerden 6 kat daha iyidir
 kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz seri
 yıla kadar kullanıma hazır ve taze kalır

ım kolaylığı
en bağımsız, kolay anlaşılır kullanıcı açıklamaları

ye Duyarlı
ps Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur
 

Philips PowerLife
Pil

9 V
Alkalin

9VPS8C



 

Güç
• Pil tipi: 9V / 6LR61 Alkalin
• Pil voltajı: 9 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileşikler: Alkalin
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız, Kurşunsuz
• Ambalaj malzemesi: Karton
• Ambalaj türü: Şiringli

Teknik özellikler
• Raf ömrü: 5 yıl
• Yerine kullanılabilecekleri: 9V, 6LR61, AM6, 

1604A, MN1604

Boyutlar
• Ana karton miktarı: 15
• Dış karton boyutları GxDxY: 220 x 296 x 54 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 21 x 190 x 48 mm
• Ürün ağırlığı: 0,400 kg
•
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