
 

Philips ExtremeLife
Batteri

C
Ultra Alkaline

LR14EB4A
Ekstrem styrke til strømslugende udstyr

Høj styrke, lang levetid
Når du bare er nødt til at have det bedste, skal du bede om ExtremeLife-batterier. De 
giver mere end 30% mere strøm end almindelige alkaline-batterier og er perfekte til dit 
kamera, CD-afspiller og alle dine andre enheder med et højt strømforbrug.

Topydelse
• Høj energi til digitale enheder som f.eks. kameraer
• ExtremeLife er Philips' førende Alkaline-serie
• Alkaline-batterier er 6 gange bedre almindelige zink-kul-batterier
• En komplet serie betyder et batteri til ethvert behov.
• Batteriet forbliver frisk i op til 7 år.

Brugervenlighed
• Farverne gør det lettere at genkende batteristørrelserne
• Letforståelige brugerinstruktioner uden tekst

Miljømæssigt forsvarligt
• Philips' alkaline-batterier indeholder ikke kadmium, kviksølv eller bly
 



 Ultra Alkaline-teknologi
Fantastisk til brug i digitale kameraer og 
energikrævende udstyr.

Uden kadmium, kviksølv og bly
Disse Philips-batterier indeholder med garanti ikke 
tungmetaller som kadmium, kviksølv og bly.

Enkel farvekodning
Vores farvekodning er i overensstemmelse med 
branchestandarderne, hvilket gør det let at genkende 
batteristørrelserne.

Symboler uden tekst
De universelle symboler uden tekst på pakken 
forklarer, hvordan og hvor batteriet skal anvendes.

Avancerede Alkaline-batterier
ExtremeLife er Philips' førende Alkaline-serie. 
ExtremeLife-batterier er beregnet til avancerede 
digitale enheder.

Alkaline bedre end ZnC
Alkaline-batterier er seks gange bedre end 
almindelige zink-kul-batterier.

Komplet serie
Philips kan byde på en komplet samling af de mest 
benyttede batterier (AA, AAA, C, D, 9V) i forskellige 
indpakninger, der er skræddersyet til din behov.

Opbevaringstid op til 7 år
Alle batterier har et vist energitab, når de ikke er i 
brug. Vi garanterer, at batteriet mindst indeholder 
80 % af dets oprindelige energi i perioden op til 
sidste anvendelsesdato.
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Strøm
• Batteritype: C / LR14 Alkaline
• Batterispænding: 1,5 V

Miljøspecifikationer
• Kemisk sammensætning: Ultra Alkaline
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri
• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: PET blister-pakning

Tekniske specifikationer
• Holdbarhed: 7 år
• Kan udskiftes med: C, LR14, AM2, 14A, MN1400

Dimensioner
• Enheder pr. kolli: 12
• Udv. emballagemål (B x D x H): 179 x 292 x 85 mm
• Produktmål (B × D × H): 120 x 174 x 27 mm
• Produktvægt: 0,295 kg
•
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