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Áram
• Akku típusa: C / LR14 alkáli
• Telepfeszültség: 1,5 V

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

Ólommentes
• Csomagolóanyag: Karton
• Csomagolás típusa: Csomag

Műszaki adatok
• Élettartam: 5 év
• Felcserélhető a következővel:: C, LR14, AM2, 

14A, MN1400

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 10
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 213 x 

285 x 54 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 26 x 192 x 43 mm
• Termék súlya: 0,550 kg
•
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Kiadás dátuma  
2007-10-12

Verzió: 3.0

12 NC: 9082 100 05848
EAN: 87 10895 92540 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
LR14P

Termék

Alkalikus
Az alkaliku
számára bi

Az alkáli 
Az alkáli el
szén eleme

Teljes ter
A Philips te
használt ak
9V), különfé
kielégítése 

5 éves éle
Minden ele
használatba
energiájána
előtt.

Kadmium
Ezek a Phil
ártalmas ne
higany vagy
S8A/1

kijelölés

 technoló
s technológi
ztosít áram

jobb a cin
emek hatsz
k

mékskála
ljes terméks
kumulátoro
le csomago

érdekében.

ttartam
m veszít az
n. Garantá
k legalább 8

-, higany
ips elemek 
hézfémeke
 az ólom.
gia
a a nagyfogyasztó készülékek 
ot.

k-szén elemnél
or jobbak, mint az átlagos cink-

ort kínál, amely a leggyakrabban 
kat tartalmazza (AA, AAA, C, D, 
lásokban, a szükségletek 

 energiájából, ha nincs 
ljuk, hogy az elem kiinduló 
0%-át megőrzi a lejárati határidő 

- és ólommentes
garantáltan nem tartalmaznak 
t, mint amilyen a kadmium, a 
0

ek

http://www.philips.com

