
 

 

Philips Power Alkaline
Baterija

AA
Alkaline

LR6P4B
Nodrošina enerģiju visām 

jaudīgajām ierīcēm
Jūsu elektroniskie produkti, piemēram, elektroniskās rotaļlietas un portatīvie audio 
atskaņotāji, mūsdienās patērē vairāk enerģijas nekā jebkad. Nodrošiniet to ilgāku darbību 
ar Power Alkaline Philips baterijām.

Vislabākā veiktspēja
• Glabā enerģiju līdz pat 10 gadiem
• Par 109% vairāk jaudas nekā standarta modeļiem šajā nozarē
• Sārmu tehnoloģija ir ideāli piemērota jaudīgām ierīcēm
• Pieejams bateriju pilns klāsts atbilstoši visām vajadzībām

Vienkārša lietošana
• Viegli saprotama lietošanas pamācība, kurā izmantoti plaši pazīstami simboli

Videi drošs produkts
• Philips sārma baterijas satur 0% kadmija, dzīvsudraba un svina



 Sārmu tehnoloģija
Sārmu tehnoloģija nodrošina enerģiju jaudīgām 
ierīcēm.

Nesatur kadmiju, dzīvsudrabu un svinu
Ir apstiprināts, ka Philips baterijas nesatur kaitīgus 
smagos metālus, piemēram, kadmiju, dzīvsudrabu un 
svinu.

Pilns klāsts
Philips piedāvājumā iekļautas visbiežāk izmantotās 
baterijas (AA, AAA, C, D, 9V) dažādos iepakojumos, 
lai pilnībā atbilstu jūsu prasībām.

Par 109% vairāk jaudas
Philips AA Power Alkaline baterijām ir par 109% 
vairāk jaudas nekā standarta modeļiem šajā nozarē

Glabā enerģiju līdz pat 10 gadiem
Parasti baterijas zaudē enerģiju, ja netiek izmantotas. 
Mēs garantējam, ka pirms baterijas derīguma termiņa 
beigām baterija satur vismaz 80% jaudas no 
sākotnējās enerģijas.
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Strāvas padeve
• Akumulatora tips: AA / LR6 sārmu
• Baterijas spriegums: 1,5 V

Ekoloģiskās specifikācijas
• Ķīmiskais sastāvs: Alkaline
• Smagie metāli: Nesatur Cd, Nesatur Hg, Nesatur 

Pb
• Iesaiņojuma materiāls: Kartona kaste, PET
• Iesaiņojuma veids: PET blisteris

Tehniskā specifikācija
• Glabāšanas laiks: 10 gadi
• Savstarpēji maināma ar: AA, LR6, AM3, 15A, 

MN1500

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

5,8 x 5,05 x 1,45 cm
• Svars: 0,09166 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 8,3 x 12 x 1,7 cm
• Neto svars: 0,09166 kg
• Bruto svars: 0,108 kg
• Taras svars: 0,01634 kg
• EAN: 87 12581 54990 9
• Iekļauto produktu skaits: 4
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 18,2 x 14,8 x 19,2 cm
• Neto svars: 3,29976 kg
• Bruto svars: 4 kg
• Taras svars: 0,70024 kg
• EAN: 87 12581 54991 6
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 36
•
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