
 

 

Philips Lithium Ultra
Baterie

CR2/3V

CRV3LB1A
Vydrží sedmkrát déle než alkalická baterie

Lithiová technologie pro vyšší výkon
Baterie Philips Lithium Ultra jsou dokonalé pro náročné přenosné přístroje. Vydrží úžasný 
sedminásobek doby oproti alkalickým typům, což přináší více fotografií nebo více hodin 
zábavy. Jde zkrátka o dokonalé řešení, na které čekáte.

Špičkový výkon
• Velká zásoba energie speciálně pro audio a digitální fotoaparáty
• Úplný sortiment nabízí baterie pro každého zákazníka
• Extrémní výkon za každého počasí

Snadné použití
• Snadno srozumitelné pokyny pro uživatele nevyžadující znalost jazyka

Ochrana životního prostředí
• Alkalické baterie Philips obsahují 0 % kadmia, rtuti a olova



 Bez kadmia, rtuti a olova
Tyto baterie Philips zaručeně neobsahují žádné 
škodlivé těžké kovy, jako je kadmium, rtuť a olovo.

Úplný sortiment
Philips nabízí úplné portfolio obsahující většinu 
nejčastěji používaných baterií (AA, AAA, C, D, 9V) 
v různých baleních, která splní vaše požadavky.
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Spotřeba
• Napětí baterie: 3 V

Ekologické specifikace
• Chemické složení: Lithium
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: obal PET

Technické údaje
• Skladovatelnost: 15 let

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 

8,3 x 12 x 1,6 cm
• Hmotnost (se stojanem): 0,082 kg
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 8,3 x 12 x 1,16 cm
• Hmotnost: 0,082 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 13,5 x 2,7 cm

• Čistá hmotnost: 0,04 kg
• Hrubá hmotnost: 0,05 kg
• Hmotnost obalu: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 35952 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 23,5 x 10,8 x 14,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,48 kg
• Hrubá hmotnost: 0,746 kg
• Hmotnost obalu: 0,266 kg
• EAN: 87 12581 35954 6
• Počet spotřebitelských balení: 12

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 12
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 

110 mm x 140 mm x 90 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 83 x 120 x 16 mm
• Hmotnost výrobku: 0,050 kg
•
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