
 

 

Philips Minicells
Batterij

Lithium

CR2032P6
Technologie van topkwaliteit 

voor kleine apparaten
Geeft alledaagse kleine elektronische apparaten langdurige energie

Topprestaties
• Betrouwbaar voor langdurige prestaties
• Lithium-, zilver- en alkalinetechnologie voor kleine apparaten
• De batterij blijft maximaal 10 jaar goed voor gebruik

Lithium-technologie
• Een volledig assortiment voor verschillende toepassingen
• Kindveilige verpakking, veiliger in gebruik
• Geen kwik toegevoegd aan de minicell-batterij
• Design met bescherming tegen lekken
• Te gebruiken bij verschillende temperaturen



 Voeding voor kleine apparaten
De lithium-, zilver- en alkalinetechnologieën geven 
kleine apparaten een betrouwbaar maximaal 
vermogen en een maximale levensduur.

Kindveilige verpakking
Veiligere kindveilige verpakkingen

Geen kwik toegevoegd
Geen kwik toegevoegd aan de minicell-batterij; voor 
een beter milieu.

Maximaal 10 jaar houdbaar
Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen 
ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 
80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens 
de opgegeven houdbaarheidsduur.
CR2032P6/01B

Kenmerken
Publicatiedatum  
2022-04-24

Versie: 10.0.20

12 NC: 8670 000 92699
EAN: 08 71258 16546 34

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Vermogen
• Batterijtype: Knoopcel/lithium
• Batterijvoltage: 3,0 volt

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Lithium
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: PET-blister

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 10 jaar
• Vervangbaar door: CR2032, DL2032

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 65 x 16,4 x 13,5 cm
• Nettogewicht: 1,8 kg
• Brutogewicht: 3,58 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,78 kg

• GTIN: 1 48 95229 10622 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 100

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15 x 12 x 0,58 cm
• Nettogewicht: 0,018 kg
• Brutogewicht: 0,031 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,013 kg
• EAN: 48 95229 10622 2
• Type schap: Ophanging
• Aantal producten: 6
• Verpakkingstype: Blister

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

2 x 0,32 x 2 cm
• Gewicht: 0,01896 kg
•
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