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λαύστε την πλήρη χωρητικότητα σε κάθε επαναφόρτιση
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Τάση
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 170 mAh
• Τύπος µπαταριών: Nικελίου-υδριδίου µετάλλου 

9V
• Tάση µπαταρίας: 8,4 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Nικελίου-υδριδίου µετάλλου
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ καλύµµατος

Τεχνικές προδιαγραφές
• ∆ιάρκεια: 2 έτη

∆ιαστάσεις
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 12
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 125 x 125 

x 95 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 94 x 130 x 25 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.048 κ.
•

Επαναφορτιζόµενη µπαταρία
9V, 170 mAh Nικελίου-υδριδίου µετάλλου 

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-08-04

Έκδοση: 4.0

12 NC: 9082 100 05185
EAN: 87 10895 91029 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
9VR1

Κύρια ση

Επαναφορ
Τα 170 mA
λειτουργίας
player.

Nικελίου-
Με την τεχ
να επαναφο
καθιστά σχε

Χωρίς απ
Η µπαταρία
πλήρως έω
πλήρης απο
ευκολότερη
επαναφορτ
7/10

µεία προ

τιζόµενη
h εξασφαλ
 για τα ηλεκ

υδριδίου 
νολογία νικε
ρτίσετε πο
δόν περιττ

ώλεια χωρ
 νικελίου-υδ
ς και 1.000
φόρτιση πρ
 και καλύτε
ιζόµενων µπ
 µπαταρία 9 V 170 mAh
ίζουν µεγαλύτερη διάρκεια 
τρονικά παιχνίδια και τα audio 

µετάλλου
λίου-υδριδίου µετάλλου µπορείτε 

λλές φορές τις µπαταρίες και 
ή την αντικατάστασή τους.

ητικότητας µε το χρόνο
ριδίου µετάλλου επαναφορτίζεται 
 φορές, χωρίς να απαιτείται 
ιν την επαναφόρτιση. Για 
ρη χρήση των 
αταριών.
ϊόντος


