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 melhor tecnologia de lítio
A
para a sua câmara
Quando tem de ter o melhor, insista nas pilhas fotográficas ExtremeLife. São ideais para 

a sua câmara.

Excelente desempenho
• A tecnologia Fotográfica Lítio assegura tempo de funcionamento alargado
• A pilha permanece em boas condições de utilização até um máximo de 10 anos
Philips
Pilha fotográfica

CR-P2 / 6 V
Lítio
CR-P2
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Energia
• Tipo de bateria: Lítio CR-P2 / 6V
• Voltagem da bateria: 6,0 V

Especificações ecológ.
• Composição química: Lítio
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, 

Sem chumbo
• Material da embalagem: Caixa, PET
• Tipo de embalagem: Blister PET

Especificações Técnicas
• Vida útil na embalagem: 10 anos
• Intermutável com: CR-P2, DL223A

Dimensões
• Dimensões da caixa interior (LxPxA): 110 x 125 

x 88 mm
• Quantidade de caixas principais: 40
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 230 x 260 

x 100 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 83 x 120 x 15 

mm
• Peso do produto: 0,036 kg
•
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ecnologia Fotográfica Lítio
 tecnologia Fotográfica Lítio assegura que a sua 
âmara dispõe de um longo tempo de funcionamento, 
ndependentemente das diversas condições de 
emperatura.

ida útil na embalagem até 10 anos
odas as pilhas perdem energia quando não estão a ser 
tilizadas. Garantimos que a pilha mantém pelo menos 
0% da sua carga inicial dentro do seu prazo de 
alidade.
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Especificações Técnicas Produtos em destaque

Pilha fotográfica
CR-P2 / 6 V Lítio 


