
 

 

„Philips“ MultiLife
Įkraunama baterija

C, 2450 mAh
Nikelio - metalo hidrido

R14B2A245
Pakeiskite AA tipo baterijas į C dydžio baterijas
naudodami šiuos C dydžio adapterius
Sutaupykite pinigų naudodami AA dydžio baterijas, kurių galingumo užtenka fotoaparatui, o 
uždėjus adapterį jas galima naudoti ir kaip C dydžio baterijas tokiuose įrenginiuose kaip žibintuvėliai, 
radijo imtuvai ir žaislai. Vadinasi, nebereikės pirkti brangesnių viso dydžio C baterijų.

Geriausias našumas
• NiMH technologija daugkartiniam įkrovimui
• Stulbinama talpa, todėl galite naudoti su visais skaitmeniniais įrenginiais
• Taupios, nes jas galite įkrauti 1000 kartų

Lengva naudoti
• AA baterijas paverčia C dydžio baterijomis



 Nikelio - metalo hidrido
Nikelio metalo hidrido technologija leidžia įkrauti 
kelis kartus, todėl beveik nereikia keisti baterijų.

2450 mAh įkraunamos AA
2450 mAh talpos baterijos leidžia ilgiau naudotis 
skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu itin daug energijos 
vartojančiu įrenginiu.

Įkraunamos iki 1000 kartų
Taupios, nes jų naudojimo laikas prilygsta 1000 
baterijų.

AA patogumas ir C dydis
Inovatyvus sprendimas, leidžiantis AA baterijas 
naudoti su įrenginiais, kuriems reikia C dydžio 
baterijų, – visiškai nereikia pirkti specialaus dydžio 
(brangesnių) baterijų.
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Maitinimas
• Baterijos talpa: 2450 mAh
• Baterijos tipas: AA nikelio metalo hidrido
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,2 V

Ekologiškos specifikacijos
• Cheminė sudėtis: Nikelio - metalo hidrido
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg
• Pakavimo medžiaga: Kartoninė dėžutė, PET
• Pakuotės tipas: Atidaroma lizdinė pakuotė

Techniniai duomenys
• Tinkamumo naudoti trukmė: 2 metai

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

2,58 x 5 x 2,58 cm
• Svoris: 0,036 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,2 x 11,5 x 3,2 cm

• Grynasis svoris: 0,072 kg
• Bendras svoris: 0,086 kg
• Pakuotės svoris: 0,014 kg
• EAN: 87 10895 96294 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 2
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 22,5 x 12,5 x 10 cm
• Grynasis svoris: 0,864 kg
• Bendras svoris: 1,142 kg
• Pakuotės svoris: 0,278 kg
• EAN: 87 10895 96295 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 12

Matmenys
• Dėžučių kiekis: 12
• Išorinės kartoninės dėžutės matmenys (P x A x G): 

134 x 190 x 122 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 92 x 117 x 29 mm
• Gaminio svoris: 0,086 kg
•
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