
üksek enerji tüketimine sahip tüm 
Y
cihazlarına güç sağlar
Daha Fazla Güç, Daha Uzun Ömür

Elektronik oyuncaklarınız ve portatif ses cihazlarınız gibi elektronik ürünleriniz, artık güce 

her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. PowerLife Alkalin ile daha uzun 

çalışmalarını sağlayın.

En Yüksek Performans
• Alkalin teknolojisi, enerji canavarı olan cihazlar için idealdir
• Alkalin piller ortalama Çinko Karbon pillerden 6 kat daha iyidir
• Tam aralık, tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir pil anlamına gelir
• Pil, 5 yıla kadar kullanıma hazır ve taze kalır

Çevreye Duyarlı
• Philips Alkalin pillerde Kadmiyum, Cıva ve Kurşun yoktur
Philips PowerLife
Pil
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Güç
• Pil tipi: AA / LR6 Alkalin
• Pil voltajı: 1,5 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileşikler: Alkalin
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız, Kurşunsuz
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: PET ambalaj

Teknik Özellikler
• Raf ömrü: 5 yıl
• Yerine kullanılabilecekleri: AA, LR6, AM3, 15A, 

MN1500

Boyutlar
• İç karton boyutları GxDxY: 136 x 161 x 55 mm
• Ana karton miktarı: 36
• Dış karton boyutları GxDxY: 136 x 161 x 165 

mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 83 x 120 x 15 mm
• Ürün ağırlığı: 0.102 kg
•
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lkalin teknolojisi
lkalin teknolojisi, yüksek enerji çeken cihazlar için güç 
ağlar

admiyum, Cıva ve Kurşun içermez
u Philips pillerin, Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zararlı 
ğır metalleri içermediği garanti edilir.

lkalin pil ZnC pilden daha iyidir
lkalin piller ortalama Çinko Karbon pillerden 6 kat 
aha iyidir.

am aralık
üketici ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, en sık 
ullanılan pillerden oluşan tam bir portföy sunuyoruz.

 yıla kadar raf ömrü
er pil, kullanılmadığında enerji kaybına uğrar. Pilin, 

avsiye edilen son kullanma tarihinden önce, ilk enerji 
üzeyinin en az % 80'ini koruyacağını garanti ediyoruz.
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Teknik özellikler Ürün özellikleri
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