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Ström
• Batterikapacitet: 900 mAh
• Batterityp: AAA-batterier av NiMH-typ
• Batterispänning: 1,2 V

Miljöpolicy
• Kemisk sammansättning: NiMH (Nickel Metal 

Hydride)
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Tekniska specifikationer
• Hållbarhet: 2 år

Storlek
• Antal i förpackning: 12
• Yttre kartongmått (B x D x H): 123 x 192 x 

74 mm
• Produktstorlek (B x D x H): 90 x 116 x 15 mm
• Produktvikt: 0 071 kg
•

Laddningsbara batterier
AAA, 900 mAh NiMH (Nickel Metal Hydride) 

Specifikationer

Publiceringsdatum 2007-
12-07

Version: 4.0

12 NC: 9082 100 05154
EAN: 87 10895 90967 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
R03R

Produkt

900 mAh
Kapaciteten
digitalkame
apparater ä

NiMH (N
Med NiMH
flera gånge
batterierna

Ingen kap
Ett NiMH-b
fullständigt 
laddas ur h
använda din
bättre sätt.
90P4/1

fördelar

, laddning
 på 900 m
ra och andr
nnu längre

ickel Met
-teknik (Nic
r, vilket gör 
.

acitetsfö
atteri (Nick
upp till 1 0
elt före ladd
a laddning
sbart AAA
Ah gör att du kan använda din 
a mycket energikrävande 
.

al Hydride)
kel Metal Hydride) kan du ladda 
det nästan onödigt att byta ut 

rlust med tiden
el Metal Hydride) kan laddas 
00 gånger utan att det måste 
ningen. Det gör att du kan 

sbara batterier på ett enklare och 
0

http://www.philips.com

