
 

 

Philips Power Alkaline
Batteri

C
Power Alkaline

LR14P2B
Giver strøm til apparater, 

der bruger meget energi
Elektroniske produkter som elektronisk legetøj og bærbare lydafspillere er mere end 
nogensinde før tørstige efter strøm. Med Power Alkaline-batterier fra Philips kan du holde 
dem kørende længere.

Topydelse
• Holder strøm i op til 10 år
• Alkaline-teknologi er ideel til energikrævende enheder.
• En komplet serie betyder et batteri til ethvert behov.
• Batteriet forbliver frisk i op til 10 år.

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

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



 Alkaline-teknologi
Alkaline-teknologi sørger for strøm til 
energikrævende enheder.

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

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

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.

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

Holder strøm i op til 10 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: Alkaline
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri
• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: PET blister-pakning

Tekniske specifikationer
• Holdbarhed: 10 år
• Kan udskiftes med: C, LR14, AM2, 14A, MN1400

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 5,2 x 5 x 2,6 cm
• Vægt: 0,132 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 8,3 x 12 x 2,6 cm
• Nettovægt: 0,132 kg
• Bruttovægt: 0,141 kg
• Taravægt: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 54998 5
• Antal medfølgende produkter: 2
• Emballagetype: Blister
• Type af hyldeplacering: Hængende

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 18,8 x 15,2 x 20,2 cm
• Nettovægt: 3,168 kg
• Bruttovægt: 4 kg
• Taravægt: 0,832 kg
• EAN: 87 12581 54999 2
• Antal forbrugeremballager: 24
•
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