
ladattava akku (AAA, 800mAh)
Kestävä nikkelimetallihydriditekniikka

Huippuluokan suorituskyky
• AAA-kokoinen paristo, kapasiteetti 800mAh
• Ni-MH-tekniikan avulla akun voi ladata 1 000 kertaa

Huippuluokan pakkaus
• Kokomuovipakkaus suojaa huippuluokan paristoja varkauksilta

Helppokäyttöinen
• Akun voi ladata 1 000 kertaa – varma tapa säästää rahaa
• Ei "muistijälkeä" eikä kapasiteetin heikkenemistä ladattaessa

Ympäristöystävällinen
• Tämä paristo ei sisällä myrkyllisiä aineita
• Ympäristöystävällinen valmistus ja kierrätys

Sujuvaa myyntiä
• Maailmanlaajuinen paristokokojen standardi
• Kullakin tuotevalikoimalla oma Life-pakkaus
Ladattava Multilife-akku (AAA, 800 mAh) R03NM80
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Virta
• Akun kapasiteetti: 800 mAh
• Akun jännite: 1,2 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Kemiallinen rakenne: Nikkelimetallihydridi
• Raskasmetallit: Ei kadmiumia, Ei elohopeaa
• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: Simpukkamuovipakkaus

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 94 x 130 x 16 mm
• Muovipakkauksen paino: 0,036 kg
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 122 x 114 x 96 

mm
• Määrä pakkauksessa: 12
• Tuotteen mitat (LxSxK): 10,5 x 44,5 mm
• Tuotteen paino: 0,012 kg
•
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00 mAh AAA
adattavat AA-kokoiset akut varastoivat ja tuottavat 
00 mAh energiaa.

i-MH
ikkelimetallihybridiakun (Ni-MH) voi ladata 1 000 
ertaa – akkuja ei tarvitse käytännössä vaihtaa 
ainkaan.

opa 1 000 latauskertaa
ahaa säästyy, koska akun käyttöikä on tuhatkertainen 
avalliseen paristoon verrattuna.

arkauksia estävä pakkaus
okomuovipakkaus korostaa tuotetta näyttävästi, 
utta myös suojaa huippuluokan paristoja varkaudelta.

i "muistijälkeä"
iMH-tekniikka mahdollistaa akkujen koko 
apasiteetin hyödyntämisen yhä uudelleen jokaisen 
atauksen jälkeen.

i kadmiumia, elohopeaa, lyijyä
äissä Philips-paristoissa ei ole myrkyllisiä aineita, 
uten kadmiumia, elohopeaa tai lyijyä. Paristot eivät ole 
ahingollisia ympäristölle tai ihmisille.

mpäristöystävällinen
hilips-paristot valmistetaan luontoa säästävällä tavalla. 
hilips käyttää useita tekniikoita, joilla helpotetaan 
ierrätystä ja vältetään vahingollisten aineiden, kuten 
admiumin, elohopean ja lyijyn, käyttöä. Esimerkiksi 
ultilife-tuotevalikoimassa on vain Philipsin itse 

ehittämiä ladattavia NiMH-akkuja.

hjeet 16 kielellä
akkauksen teksti on kirjoitettu kuudellatoista kielellä, 
oten ohjeita voi noudattaa ongelmitta kaikkialla 
uroopassa.

okomerkinnät ja tunnisteet
ikea tuote löytyy helposti yleisesti hyväksyttyjen 
okomerkintöjen ja tunnisteiden avulla.

ife-käsite
akkausmenetelmä, jossa eri tuotevalikoimat erottuvat 
ri värisinä.
Ladattava Multilife-akku (AAA, 800 mAh) R03NM80/03B

Tekniset tiedot Tuotteen tärkeimmät 


