
 

 

Philips Lithium Ultra
elem

CR2/3V

CRV3LB1A
7x tovább tart, mint az alkáli

Lítiumtechnológia a nagyobb teljesítményért
A Philips Lithium Ultra elemek tökéletesek a teljesítményéhes hordozható készülékekhez. 
Hétszer annyi ideig működnek, mint az alkáliemelek, még több képet és vidám órát téve 
lehetővé. Ez az a csúcsteljesítmény, amelyre régóta vár.

Kiváló teljesítmény
• Nagy teljesítmény kifejezetten audioeszközökhöz és digitális fényképezőgépekhez
• A teljes termékskála azt jelenti, hogy az akkumulátor minden igényt kielégít
• Kivételes teljesítmény minden időjárás mellett

Egyszerű használat
• Könnyen érthető univerzális használati utasítások

Környezetbarát
• A Philips alkáli elemek nem tartalmaznak kadmiumot, higanyt és ólmot



 Kadmium-, higany- és ólommentes
Ezek a Philips elemek garantáltan nem tartalmaznak 
ártalmas nehézfémeket, mint amilyen a kadmium, a 
higany vagy az ólom.

Teljes termékskála
A Philips teljes terméksort kínál, amely a 
leggyakrabban használt akkumulátorokat tartalmazza 
(AA, AAA, C, D, 9V), különféle csomagolásokban, a 
szükségletek kielégítése érdekében.
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Tápellátás
• Elemfeszültség: 3 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: Lítium
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: PET-buborékfólia

Műszaki adatok
• Élettartam: 15 év

Termék méretei
• Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

8,3 x 12 x 1,6 cm
• Tömeg (állvánnyal): 0,082 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

8,3 x 12 x 1,16 cm
• Tömeg: 0,082 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10 x 13,5 x 2,7 cm
• Nettó tömeg: 0,04 kg
• Bruttó tömeg: 0,05 kg
• Táratömeg: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 35952 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,5 x 10,8 x 14,5 cm
• Nettó tömeg: 0,48 kg
• Bruttó tömeg: 0,746 kg
• Táratömeg: 0,266 kg
• EAN: 87 12581 35954 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 12

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 12
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 110 x 

140 x 90 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 83 x 120 x 16 mm
• Termék tömege: 0,050 kg
•

Műszaki adatok
Elem
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