
 

 

Philips Rechargeables
Батерия

AAA, 1000 mAh
Никел-металхидридни

R03B2A100
Забавлявайте се по-дълго 

с устройството си
Идеални за всички високоенергийни устройства. Тези акумулаторни батерии тип 
AAA с много голям капацитет могат да бъдат презареждани до 1000 пъти.

Върхова ефективност
• Технология NiMH за многократно зареждане
• Разполагайте винаги с пълния капацитет
• Спестява пари, защото може да бъде зареждана 1000 пъти
• Изумителен капацитет за поддържане на работата на цифровите ви устройства



 Никел-металхидридни
Технологията никел - метален хидрид позволява 
многократно зареждане и прави смяната на 
батерии почти ненужна.

Без загуба на капацитет във времето
Никел-металхидридната батерия може да се 
зарежда докрай до 1000 пъти без предварително 
разреждане. Това ви дава възможност да 
ползвате акумулаторните си батерии по-лесно и 
по-добре.
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Power
• Капацитет на батериите: 1000 mAh
• Тип батерия: AAA, никел-металхидридна
• Напрежение на батерията: 1,2 V

Екологични спецификации
• Химически състав: Никел-металхидридни
• Тежки метали: Без кадмий, Без живак
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

2.1 x 4,45 x 1,05 см
• Тегло: 0,026 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,2 x 11,5 x 1,9 см
• Нето тегло: 0,0261 кг
• Бруто тегло: 0,038 кг
• Тегло на опаковката: 0,0119 кг
• EAN: 87 12581 32944 0
• Брой включени продукти: 2
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 12,5 x 12 x 10 см
• Нето тегло: 0,3132 кг
• Бруто тегло: 0,506 кг
• Тегло на опаковката: 0,1928 кг
• EAN: 87 12581 32948 8
• Брой потребителски опаковки: 12
•
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