
More Power, More Life
Voor al uw toepassingen met een hoog energieverbruik

Topprestaties
• Ideaal voor toepassingen met een hoog energieverbruik
• De batterij blijft maximaal 5 jaar goed voor gebruik
• Prestatietesten tonen de kwaliteit aan van Powerlife

Milieubewust
• Deze batterij bevat geen giftige bestanddelen
• Dit product bevat 0% cadmium
• Lichtgevende cartax-substantie ondersteunt recycling van batterijen

Topklasse verpakking
• Levensechte pictogrammen helpen u het juiste product te vinden

Verkoopgemak
• Klanten herkennen probleemloos alle Philips-batterijen
• Duidelijke submerkdifferentiatie van de verschillende batterijtypen
• Een compleet assortiment batterijen voor elke consumentenbehoefte
• Levensduur-conceptverpakking verschilt voor elk assortiment
AA/R6 PowerLife-batterij LR6-P32
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Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Alkaline
• Zware metalen: CD-vrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Vensterdoos

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 83 x 120 

x 15 mm
• Gewicht van de blisterverpakking: 0,100 kg
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 161 x 137 x 156 

mm
• Hoeveelheid per omdoos: 20

• Afmetingen van het product (BxDxH): 14,5 x 
50,5 mm

• Gewicht van het product: 0,0235 kg

Voeding
• Batterij-type: AA-alkaline
• Batterij voltage: 1,5 V

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Vervangbaar door: AA, AM3, 4006, MN1500, 
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lkaline technologie
e alkaline technologie garandeert energie voor 

oepassingen met een hoog energieverbruik.

owerlife, merk van topkwaliteit
e alkalinebatterijen van Powerlife komen in een 

ergelijking met soortgelijke merken als één van de 
etere merken uit de test als het gaat om prestaties.

% cadmium
it is een cadmiumvrij product. Cadmium is een giftig 
estanddeel dat schadelijk is voor de mens en het 
ilieu, en niet mag worden gebruikt in Philips-
roducten.

artax-substantie
en speciaal lichtgevend scheikundig bestanddeel in de 
atterijhouder ondersteunt het recyclingproces van 
lkalinebatterijen.

d-vrij, Mg-vrij, Pb-vrij
e garanderen dat deze Philips-batterijen geen giftige 

estanddelen zoals cadmium, kwik of lood bevatten en 
iet schadelijk zijn voor de mens en het milieu.

rote herkenbaarheid
én verpakkingsconcept voor alle Philips-
atterijproducten (inclusief zaklantaarns en minicellen) 
orgt ervoor dat consumenten deze Philips-producten 
ltijd en gemakkelijk herkennen.

ub Branding
et LIFE-concept is een succesvol en uniek systeem 

oor submerkdifferentiatie van Philips-batterijen. 
Xtreme Life is de absolute top, gevolgd door Powerlife 
n Longlife.

ompleet assortiment
e bieden een compleet portfolio met alle batterijen 

ie veelvuldig worden gebruikt, zodat we in alle 
ehoeften van onze consumenten kunnen voorzien.

itleg in 16 talen
e tekst op de verpakking wordt in 16 talen 
eergegeven, zodat iedereen in Europa de 
ebruiksinstructies kan lezen.

evensechte pictogrammen
ia de kleine levensechte afbeeldingen op de 
erpakking weet u onmiddellijk met welk type 
oepassingen u het product kunt gebruiken.

aximaal 5 jaar houdbaar
anneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze 

nergie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% 
an zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de 
pgegeven houdbaarheidsduur.

evensduur-concept
en verpakkingsconcept waarbij elk assortiment in een 
ndere kleur wordt uitgevoerd.

erkoopgemak
oor zichzelf sprekende producten verkopen 
emakkelijker.
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