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Philips MultiLife
Acumulator reîncărcabil

C, 2450 mAh
NiMH

R14R245P2



 

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
• 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
•

Acumulator reîncărcabil
C, 2450 mAh NiMH 
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