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Мощност
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Напрежение на батерията: 1,5 V

Екологични спецификации
• Химически състав: ултраалкални
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без 

олово
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: PET блистер

Технически спецификации
• Срок на годност: 7 години
• Взаимозаменяема с: AA, LR6, AM3, 15A, 

MN1500

Размери
• Количество в общия кашон: 12
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 180 x 208 

x 140 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 120 x 173 x 30 

мм
• Тегло на изделието: 0,287 кг
•

Батерия
AA ултраалкални 
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