
 

 

Philips MultiLife
Acumulator reîncărcabil

C, 2450 mAh
NiMH

R14B2A245
Transformaţi AA în acumulatori C

cu aceste adaptoare pentru dimensiunea C
Economisiţi bani cu un acumulator AA, suficient de puternic pentru camere digitale şi care poate 
fi utilizat cu ajutorul adaptorului la produse care necesită dimensiunea C, precum lanterne, radiouri 
sau jucării. Aceasta înseamnă că nu mai trebuie să cumpăraţi acumulatori C mai scumpi.

Performanţă superioară
• Tehnologia NiMH pentru reîncărcări multiple
• O capacitate uluitoare pentru toate echipamentele dvs. digitale
• Economisiţi bani, pentru că pot fi reîncărcate de 1000 de ori.

Ușurinţă în utilizare
• Transformă o baterie AA într-una de dimensiune C



 NiMH
Tehnologia NiMH permite reîncărcarea repetată și 
aproape că nu mai este nevoie să înlocuiţi bateriile.

AA reîncărcabile, 2450 mAh
Cei 2450 mAh permit funcţionarea și mai îndelungată 
a camerelor digitale și a altor echipamente cu 
consum foarte mare de energie.

Poate fi reîncărcată de 1000 de ori
Economisiţi bani, pentru că durează cât 1000 de 
baterii.

Bateriile AA și C în una singură
O soluţie inovatoare care vă permite să utilizaţi o 
baterie AA într-un dispozitiv care necesită o baterie 
de dimensiunea C, fără a fi necesar să achiziţionaţi o 
astfel de baterie de dimensiuni speciale (mai 
costisitoare).
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Alimentare
• Capacitate baterie: 2450 mAh
• Tip baterie: AA NiMH
• 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

Specificaţii tehnice
• Durată de viaţă (fără utilizare): 2 ani

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 2,58 x 5 x 2,58 cm
• Greutate: 0,036 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

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

• Greutate netă: 0,072 kg
• Greutate brută: 0,086 kg
• Greutate proprie: 0,014 kg
• EAN: 87 10895 96294 0
• Număr de produse incluse: 2
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 22,5 x 12,5 x 10 cm
• Greutate netă: 0,864 kg
• Greutate brută: 1,142 kg
• Greutate proprie: 0,278 kg
• EAN: 87 10895 96295 7
• Număr de ambalaje: 12

Dimensiuni
• Cantitate bax: 12
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 134 x 190 x 

122 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 92 x 117 x 29 mm
• Greutate produs: 0,086 kg
•

Specificaţii
Acumulator reîncărcabil
C, 2450 mAh NiMH 
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