
limentează toate aparatele mari 
A
consumatoare de energie
Mai multă putere. Mai multă rezistenţă.

Produsele electronice din ziua de azi, cum ar fi jucăriile electronice și dispozitivele audio 

portabil, consumă energie mai mult ca niciodată. Păstraţi-le în funcţiune mai mult timp, 

cu bateriile alcaline PowerLife.

Performanţă superioară
• Tehnologia alcalină este ideală pentru aparatele cu consum mare
• Bateriile alcaline sunt de 6 ori mai bune decât cele obișnuite Zinc Carbon
• Gama noastră de baterii face faţă tuturor necesităţilor de consum.
• Bateria are o durată de viaţă (fără utilizare) de până la 5 ani

Ecologic
• Bateriile alcaline Philips conţin 0% cadmiu, mercur și plumb
Philips PowerLife
Baterie

AA
LR6-P12
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Alimentare
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Tensiune baterie: 1,5 V

Specificaţii pentru protecţia 
mediului
• Compoziţie chimică: Alcalin
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Cutie cu fereastră

Specificaţii tehnice
• Durată de viaţă (fără utilizare): 5 ani
• Înlocuibile cu: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Dimensiuni
• Cantitate bax: 20
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 180 x 181 

x 114 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 50 x 173 x 15 mm
• Greutate produs: 0,340 kg
•
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ehnologie alcalină
ehnologia alcalină vă oferă energie pentru aparatele 
u consum mare.

ără cadmiu, mercur și plumb
arantăm că aceste baterii Philips nu conţin metale 
rele dăunătoare cum ar fi cadmiul, mercurul și 
lumbul.

at. alcaline le întrec pe cele ZnC
ateriile alcaline sunt de șase ori mai bune decât 
ateriile obișnuite Zinc Carbon.

amă completă
ă oferim o gamă completă de baterii, care vor face 
aţă cerinţelor celor mai exigenţi consumatori.

urată de viaţă fără utiliz. 5 ani
oate bateriile pierd din energie atunci când nu sunt 
olosite. Garantăm că bateriile noastre vor avea cel 
uţin 80% din energia iniţială înaintea datei de 
xpirare.
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Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs
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