
 

 

Philips Lithium Ultra
Батерия

CR2/3V

CRV3LB1A
Издържа 7 пъти по-дълго от алкалните

Литиева технология за по-висока производителност
Батериите Philips Lithium Ultra са идеални за гладните за енергия портативни устройства. 

Невероятно, но те издържат 7 пъти по-дълго от алкалните, което означава повече снимки или 

повече часове забавление. Съвсем просто - те са шампионите по издръжливост, които отдавна 

чакате.

Върхово качество
• Високо енергоотдаване, особено за аудио и за цифрови фотоапарати
• Пълна гама означава батерия за всяко едно приложение
• Изключителна работа при различни климатични условия

Лесна употреба
• Лесни за разбиране указания за употреба, независими от езика

С отговорно отношение към средата
• Алкалните батерии Philips съдържат 0 % кадмий, живак, олово



 Без кадмий, живак и олово
Тези батерии Philips са гарантирано без 
съдържание на вредни тежки метали като 
кадмий, живак и олово.

Пълна гама
Philips предлага пълен портфейл, съставен от най-
често използваните батерии (AA, AAA, C, D, 9V) 
в различни опаковки, за да отговори на 
потребностите на потребителите.
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Мощност
• Напрежение на батерията: 3 V

Екологични спецификации
• Химически състав: Литий
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без олово
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: PET блистер

Технически данни
• Срок на годност: 15 години

Размери на изделието
• Размери на изделието със стойката (Ш x В x Д): 

8,3 x 12 x 1,6 см
• Тегло (със стойката): 0,082 кг
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

8,3 x 12 x 1,16 см
• Тегло: 0,082 кг

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

10 x 13,5 x 2,7 см

• Нето тегло: 0,04 кг
• Бруто тегло: 0,05 кг
• Тегло с опаковката: 0,01 кг
• EAN: 87 12581 35952 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 23,5 x 10,8 x 14,5 см
• Нето тегло: 0,48 кг
• Бруто тегло: 0,746 кг
• Тегло с опаковката: 0,266 кг
• EAN: 87 12581 35954 6
• Брой потребителски опаковки: 12

Размери
• Количество в общия кашон: 12
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 110 x 140 

x 90 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 83 x 120 x 16 
мм

• Тегло на изделието: 0,050 кг
•
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