
możliwia zasilanie wszystkich 
U
energochłonnych urządzeń
Więcej mocy, większa wydajność

Nowoczesne urządzenia elektroniczne, takie jak zabawki czy odtwarzacze przenośne, 

potrzebują więcej energii, niż dawniej. Dzięki baterii alkalicznej PowerLife będą działać 

dłużej.

Najlepsza wydajność
• Technologia alkaliczna idealna do urządzeń o dużym poborze energii
• Baterie alkaliczne są 6x lepsze niż przeciętne baterie cynkowo-węglowe
• Kompletna oferta oznacza, że można wybrać baterię do wszystkich zast.
• Bateria pozostaje zdatna do użytku przez 5 lat

Odpowiedzialność za środowisko
• Baterie alkaliczne Philips w ogóle nie zawierają kadmu, rtęci i ołowiu
Philips PowerLife
Bateria

AA
Substancje alkaliczne
LR6-P12
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Moc
• Rodzaj baterii: Alkaliczna AA / LR6
• Napięcie baterii: 1,5 V

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

Bezołowiowy
• Materiały opakowaniowe: Karton, Tworzywo 

PET
• Rodzaj opakowania: Opakowanie z okienkiem

Specyfikacja techniczna
• Okres przechowywania: 5 lat
• Zamiennie:: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Wymiary
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 20
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 180 x 

181 x 114 mm
• Wymiary produktu (SxGxW): 50 x 173 x 15 mm
• Waga produktu: 0,340 kg
•
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echnologia alkaliczna
echnologia alkaliczna zapewnia dużo mocy 
rządzeniom zużywającym dużą ilość energii.

ie zawierają kadmu, rtęci ani ołowiu
warantujemy, że baterie alkaliczne Philips nie 
awierają takich szkodliwych metali ciężkich, jak kadm, 
tęć czy ołów.

echnologia alkaliczna przewyższa ZnC
aterie alkaliczne są sześć razy lepsze niż przeciętne 
aterie cynkowo-węglowe.

ompletna oferta
ferujemy kompletną gamę składającą się z najczęściej 

tosowanych baterii, aby zaspokoić potrzeby klientów.

zas przechowywania do 5 lat
ażda bateria ulega rozładowywaniu, gdy nie jest 
żywana. Gwarantujemy, że do końca okresu ważności 
ateria będzie miała przynajmniej 80% energii 
oczątkowej.
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