
оп батерии за устройства
Т
с ниско потребление
За всички ваши уреди с ниско електропотребление изберете батериите Longlife. 

Цинково-хлоридната технология е идеална за вашите часовници, 

радиоприемници, калкулатори и дистанционни управления.

Върхово качество
• Технологията с висококачествен цинков хлорид гарантира дълъг живот
• Батериите се запазват свежи за употреба до 3 години

С отговорно отношение към средата
• Батериите ZnC на Philips съдържат 0% вредни тежки метали
Philips LongLife
Батерия

AAA
Цинк-въглерод
R03-P4
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Мощност
• Тип батерия: AAA / R03 цинк-въглерод
• Напрежение на батерията: 1,5 V

Екологични спецификации
• Химически състав: Цинк-въглерод
• Тежки метали: без кадмий, без живак
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: PET опаковка

Технически спецификации
• Срок на годност: 3 години
• Взаимозаменяема с: AAA, R03, UM-4, 24F, 

M24F

Размери
• Размери на вътрешния кашон ШxДxВ: 128 x 

162 x 42 мм
• Количество в общия кашон: 36
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 128 x 

162 x 125 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 83 x 120 x 11 

мм
• Тегло на изделието: 0 048 kg
•
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исококачествен цинков хлорид
ехнологията с висококачествен цинков хлорид 
арантира дълъг живот на батериите, когато се 
зползват в устройства с ниска консумация на 
нергия.

рок на годност до 3 год.
огато не се използва, всяка батерия страда от 
агуба на енергия. Гарантираме, че батерията 
ъдържа поне 80% от първоначалната си енергия 
 рамките на срока на годност.

ез кадмий и живак
ези батерии Philips са гарантирано без 
ъдържание на вредни тежки метали като 
адмий и живак.
R03-P4/01B

Технически спецификации Акценти на продукта

Батерия
AAA Цинк-въглерод 


