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 megoldásra vágyik, válassza az ExtremeLife elemeket. 30%-kal több energiát 

 mint a hagyományos alkáli elemek és tökéletes megoldást jelentenek 

épekhez, CD-lejátszókhoz és minden nagyfogyasztású készülékhez.

 teljesítmény
a energia digitális eszközökhöz, például fényképezőgépekhez
xtremeLife a Philips páratlan alkáli sorozata
lkáli elemek 6-szor jobbak, mint az átlagos cink-szén elemek
ljes termékskála azt jelenti, hogy az akkumulátor minden igényt kielégít
lemek akár 7 évig is használhatók

erű használat
íneknek köszönhetően könnyű felismerni az elemek méreteit
nyen érthető univerzális használati utasítások

ezetbarát
ilips alkáli elemek nem tartalmaznak kadmiumot, higanyt és ólmot
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Feszültség
• Akku típusa: AA / LR6 alkáli
• Telepfeszültség: 1,5 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: Ultra alkáli
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: PET buborékfólia

Műszaki adatok
• Élettartam: 7 év
• Felcserélhető a következővel:: AA, LR6, AM3, 

15A, MN1500

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 20
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 164 x 

183 x 161 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 15 x 171 x 100 

mm
• Termék súlya: 0,294 kg
•

Elem
AA Ultra alkáli 

Műszaki adatok
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