
 

 

Philips MultiLife
Pilha recarregável

AAA
Níquel hidreto metálico

R03B2A100
Curta suas músicas por mais tempo

com estas pilhas recarregáveis AA de 1.000 mAh
Ideais para todos os seus dispositivos de alto consumo de energia, estas pilhas AAA de 
alta capacidade podem ser recarregadas até mil vezes.

Desempenho superior
• Tecnologia de NiMH para múltiplas recargas
• Pilha para audio players e câmeras
• Aproveite a capacidade total a cada utilização
• Economiza dinheiro, pois pode ser recarregada mil vezes



 Níquel hidreto metálico
A tecnologia de níquel hidreto metálico permite 
múltiplas recargas e torna praticamente 
desnecessária a substituição das pilhas.

Sem perda de capacidade com o passar 
do tempo
Uma pilha de níquel hidreto metálico pode ser 
recarregada totalmente por até mil vezes sem que 
seja necessário descarregá-la. Isso facilita e otimiza o 
uso de suas pilhas recarregáveis.
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Alimentação
• Capacidade da bateria: 1000 mAh
• Tipo de pilha: Níquel hidreto metálico AAA
• Tensão da bateria: 1,2 V

Especificações ambientais
• Composição química: Níquel hidreto metálico
• Metais pesados: Sem Cd, Sem Hg
• Material de embalagem: Papelão, PET
• Tipo da embalagem: Blister em concha

Especificações técnicas
• Tempo de armazenamento: 2 anos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,1 x 4,45 x 1,05 cm
• Peso: 0,026 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,2 x 11.5 x 1,9 cm
• Peso líquido: 0,0261 kg
• Peso bruto: 0,038 kg
• Peso da embalagem: 0,0119 kg
• EAN: 87 12581 32944 0
• Número de produtos inclusos: 2
• Tipo da embalagem: Fictício

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 12,5 x 12 x 10 cm
• Peso líquido: 0,3132 kg
• Peso bruto: 0,506 kg
• Peso da embalagem: 0,1928 kg
• EAN: 87 12581 32948 8
• Número de embalagens para o cliente: 12

Dimensões
• Quantidade da embalagem: 12
• Dimensões da embalagem externa LxPxA: 125 x 70 

x 190 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 94 x 130 x 16 mm
• Peso do produto: 0,025 kg
•
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