
 

 

Philips Minicells
Батерия

Алкална

A76
Висококачествена технология 

за малки устройства
Осигурява продължителна работоспособност на малките електронни уреди във 
всекидневието

Върхова ефективност
• Надеждни за дълготрайна работа
• Алкална технология за малки устройства
• Батериите се запазват свежи за употреба до 3 години



 Надеждна работа
При производството е използвана отлична 
технология за гарантиране на надеждна и 
дълготрайна работа.

Енергия за малки устройства
Използването на алкална технология осигурява 
надеждна максимална мощност и максимален 
живот за малките устройства.

Срок на годност до 3 год.
Когато не се използва, всяка батерия страда от 
загуба на енергия. Гарантираме, че батерията 
съдържа поне 80% от първоначалната си енергия 
в рамките на срока на годност.
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Захранване
• Тип батерия: Батерия тип "копче" / алкална
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Капацитет на батерията: макс. 145 mAh

Екологични спецификации
• Химически състав: Алкална
• Тежки метали: Без кадмий, Без живак, Без 
олово

• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: PET блистер

Технически данни
• Срок на годност: 3 години
• Взаимозаменяема с: A76, LR44.AG13. V13GA, 

LR1154

Външен кашон
• Бруто тегло: 0,67 кг
• GTIN: 1 48 95229 10609 0

• Външен кашон (л x Ш x В): 28,5 x 20,5 x 8 см
• Нето тегло: 0,2 кг
• Брой потребителски опаковки: 100
• Тегло на опаковката: 0,47 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

4,95 x 9,5 x 0,6 см
• EAN: 48 95229 10609 3
• Бруто тегло: 0,004 кг
• Нето тегло: 0,002 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Тегло на опаковката: 0,002 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

1,15 x 0,54 x 1,15 см
• Тегло: 0,002 кг
•
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