
 

Philips PowerLife
Μπαταρία

AA
Αλκαλικές

LR6PB6C
Τροφοδοτεί όλες τις συσκευές υψηλής κατανάλωσης
Περισσότερη ισχύς, μεγαλύτερη διάρκεια
Σήμερα, τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα φορητά 
audio, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Μπορείτε να τα 
απολαμβάνετε για περισσότερο χρόνο, με τις αλκαλικές μπαταρίες PowerLife.

Κορυφαία απόδοση
• Τεχνολογία αλκαλικών μπαταριών - για συσκευές μεγάλης κατανάλωσης
• Οι αλκαλικές μπαταρίες είναι 6 φορές καλύτερες από τις μπαταρίες ψευδ-άνθρ
• Ολοκληρωμένη σειρά σημαίνει μπαταρίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες
• Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 5 χρόνια

Ευκολία στη χρήση
• Εύληπτες οδηγίες χρήσης χωρίς γλώσσα

Δέσμευση για προστασία περιβάλλοντος
• Αλκαλικές μπαταρίες Philips χωρίς καθόλου κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο
 



 Τεχνολογία αλκαλικών μπαταριών
Η Τεχνολογία αλκαλικών μπαταριών παρέχει ισχύ 
σε συσκευές με μεγάλη κατανάλωση ισχύος.

Χωρίς κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο
Οι συγκεκριμένες μπαταρίες Philips διαθέτουν 
εγγύηση πως δεν περιέχουν επιβλαβή βαριά 
μέταλλα, όπως το κάδμιο, ο υδράργυρος και ο 
μόλυβδος.

Οι αλκαλικές υπερέχουν των ψευδ-
άνθρ
Οι αλκαλικές μπαταρίες είναι 6 φορές καλύτερες 
από τις μπαταρίες ψευδ-άνθρ

Ολοκληρωμένη σειρά
Η Philips προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά 
μπαταριών (AA, AAA, C, D, 9V) σε διαφορετικές 
συσκευασίες, για τις ανάγκες κάθε καταναλωτή.

Διάρκεια μέχρι και 5 χρόνια
Κάθε μπαταρία χάνει ενέργεια όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Εγγυούμαστε ότι η μπαταρία 
διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της 
ενέργειας πριν την ημερομηνία λήξης.
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Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AA / LR6
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Χημική σύνθεση: Αλκαλικές
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς 
υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 5 έτη
• Εναλλάξιμη με: AA, LR6, AM3, 15A, MN1500

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

8,3 x 12 x 3,2 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

3,3 x 4,7 x 1,3 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,138 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,304 lb
• Μικτό βάρος: 0,148 κ.
• Μικτό βάρος: 0,326 lb

• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,022 lb

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

22,5 x 13,9 x 13 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

8,9 x 5,5 x 5,1 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 4,968 κ.
• Καθαρό βάρος: 10,952 lb
• Μικτό βάρος: 5,328 κ.
• Μικτό βάρος: 11,746 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,36 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,794 lb

Διαστάσεις
• Διαστάσεις εσωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 139 x 

225 x 65 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 36
• Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 139 x 

225 x 65 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 83 x 32 x 120 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,146 κ.
•

Προδιαγραφές
Μπαταρία
AA Αλκαλικές 

http://www.philips.com

