
Acumulator AAA 800 mAh
Tehnologia de durată Ni-Mh

Performanţă superioară
• Baterie AAA cu capacitatea de 800 mAh
• Tehnologie NiMH pentru reîncărcare de 1000 de ori

Aspect revoluţionar
• Ambalajul integral din plastic împiedică furtul bateriilor.

Ușor de utilizat
• Economisiţi bani, pentru că pot fi reîncărcate de 1000 de ori.
• Fără 'efect de memorie' și pierderea capacităţii la reîncărcare

Ecologic
• Această baterie nu conţine nici o substanţă toxică
• Producere și reciclare ecologică

Ușor de vândut
• Sunt utilizate standardele internaţionale pentru dimensiunile bateriilor
• Ambalajul Life diferenţiază diversele produse existente în gamă.
Baterie reîncărcabilă AAA Multilife de 800mAh R03NM80
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Alimentare
• Capacitate baterie: 800 mAh
• Tensiune baterie: 1,2 V

Specificaţii pentru protecţia 
mediului
• Compoziţie chimică: NiMH
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur
• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 94 x 130 x 16 mm
• Greutate ambalaj: 0,036 kg
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 122 x 114 

x 96 mm
• Cantitate bax: 12
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 10,5 x 44,5 mm
• Greutate produs: 0,012 kg
•
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AA de 800 mAh
ceste baterii reîncărcabile AAA pot stoca și furniza 
ână la 800 mAh pentru alimentarea dispozitivelor dvs.

iMH
ehnologia NiMH permite reîncărcarea de până la 
000 de ori; aproape că nu mai este nevoie să înlocuiţi 
ateriile.

oate fi reîncărcată de 1000 de ori
conomisiţi bani, pentru că durează cât 1000 de 
aterii.

mbalaj antifurt
mbalajul integral din plastic nu numai că scoate în 
videnţă produsul, dar împiedică și furtul bateriilor.

ără ''efect de memorie''
ehnologia NiMH vă garantează utilizarea capacităţii 

ntegrale a bateriei de fiecare dată când este încărcată 
au descărcată.

u conţin Cd, Mg sau Pb
arantăm că aceste baterii Philips nu conţin substanţe 

oxice (cadmiu, mercur sau plumb) și că nu sunt 
ăunătoare oamenilor sau mediului înconjurător.

cologic
ateriile Philips sunt produse ecologic. Utilizăm diverse 
ehnologii pentru a facilita reciclarea, evitând 
ubstanţele poluante precum cadmiul, mercurul și 
lumbul. În gama de baterii Multilife sunt 
omercializate numai bateriile reîncărcabile NiMh, care 
onstituie o invenţie Philips.

nstrucţiuni în 16 limbi
entru a fi siguri că instrucţiunile de utilizare pot fi 
nţelese oriunde în Europa, textele de pe ambalaj sunt 
crise în nu mai puţin de 16 limbi.

ndicaţii referitoare la dimensiuni
ndicarea dimensiunii general acceptate și referinţele vă 
jută să găsiţi produsul care corespunde nevoilor dvs.

onceptul Life
mbalajul este disponibil în diverse culori, în funcţie de 
ipul bateriilor.
Baterie reîncărcabilă AAA Multilife de 800mAh R03NM80/03B

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs


