
 

 

Philips Minicells
batteri

Litium

CR2032P6
Högkvalitativ teknik 

för små enheter
Räcker länge i små elektroniska enheter som används varje dag

Topprestanda
• Tillförlitlig för prestanda som räcker länge
• Lithium-, Silver- och Alkaline-teknik för små produkter
• Batteriet förblir i bra skick i upp till tio år

Litiumteknik
• En komplett uppsättning för en mängd olika tillämpningar
• Barnsäker förpackningsdesign, säkrare att använda
• Inget kvicksilver har tillsatts i minicellbatteriet
• Design som skyddar mot läckage
• Kan användas i många olika temperaturer



 Ström för små apparater
Litium- och silverteknikerna samt tekniken för 
alkaliska batterier ger pålitlig maximal effekt och 
livslängd för små apparater.

Barnsäker förpackning
Barnsäker förpackning som är säkrare att använda

Inget tillsatt kvicksilver
Inget kvicksilver har tillsatts i minicellbatteriet för en 
bättre miljö.

Hållbarhet på upp till tio år
Varje batteri förlorar energi när det inte används. Vi 
garanterar att batterierna behåller åtminstone 80 % 
av den ursprungliga energin inom bäst före-datumet.
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Effekt
• Batterityp: Knappcell/litium
• Batterispänning: 3,0 V

Miljöpolicy
• Kemisk sammansättning: Litium
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: PET-blisterförpackning

Tekniska specifikationer
• Hållbarhet: 10 år
• Utbytbar med: CR2032, DL2032

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 65 x 16,4 x 13,5 cm
• Nettovikt: 1,8 kg
• Bruttovikt: 3,58 kg

• Taravikt: 1,78 kg
• GTIN: 1 48 95229 10622 9
• Antal konsumentförpackningar: 100

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

15 x 12 x 0,58 cm
• Nettovikt: 0,018 kg
• Bruttovikt: 0,031 kg
• Taravikt: 0,013 kg
• EAN: 48 95229 10622 2
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Antal produkter som medföljer: 6
• Förpackningstyp: Blister

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 2 x 0,32 x 2 cm
• Vikt: 0,01896 kg
•
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