
możliwia zasilanie wszystkich energochłonnych urządze
U

Więcej m

Nowoczesn

potrzebują w

dłużej.

Najlep
• Tech
• Bate
• Nas
• Bate

Odpo
• Bate
ń

ocy, większa wydajność

e urządzenia elektroniczne, takie jak zabawki czy odtwarzacze przenośne, 

ięcej energii, niż dawniej. Dzięki baterii alkalicznej PowerLife będą działać 

sza wydajność
nologia alkaliczna idealna do urządzeń o dużym poborze energii
rie alkaliczne są 6x lepsze niż przeciętne baterie cynkowo-węglowe
za oferta obejmuje baterie do wszystkich zastosowań
ria pozostaje zdatna do użytku przez 5 lat

wiedzialność za środowisko
rie alkaliczne Philips w ogóle nie zawierają kadmu, rtęci i ołowiu
 

Philips PowerLife
Bateria

C
Substancje alkaliczne

LR14PS16A



 

Zasilanie
• Rodzaj baterii: Alkaliczna C / LR14
• Napięcie baterii: 1,5 V

Charakterystyka ekologiczna
• Skład chemiczny: Substancje alkaliczne
• Metale ciężkie: bezkadmowe, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiały opakowaniowe: Karton
• Rodzaj opakowania: Duży zestaw

Specyfikacja techniczna
• Okres przechowywania: 5 lat
• Zamiennie:: C, LR14, AM2, 14A, MN1400

Wymiary
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 5 linii
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 213 x 

283 x 54 mm
• Wymiary produktu (SxGxW): 50 x 195 x 43 mm
• Waga produktu: 1,080 kg
•
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