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Napájení
• Typ baterie: Alkalické AA/LR6
• Napětí baterie: 1,5 V

Ekologické specifikace
• Chemické složení: Alkalické Ultra
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Plastový blister (lasturový)

Technické údaje
• Skladovatelnost: 7 let
• Zaměnitelné za typy: AA, LR6, AM3, 15A, 

MN1500

Rozměry
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 12
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 139 mm x 188 

mm x 119 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 114 mm x 167 mm x 

15 mm
• Hmotnost výrobku: 0,214 kg
•

Baterie
AA Alkalické Ultra 
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