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Превърнете батериите тип AA в тип D

с тези адаптери за размер тип D
Спестете пари с акумулаторната батерия тип AA, която е достатъчно мощна за камери, а заедно 

с адаптера може да се използва и в уреди за батерии тип D, напр. фенерчета, радиоприемници 

и играчки. Което значи, че няма да е нужно да купувате от по-скъпите акумулаторни батерии тип 

D с пълен размер.

Върхова ефективност
• Технология NiMH за многократно зареждане
• Изумителен капацитет за поддържане на работата на всичките ви цифрови устройства
• Спестява пари, защото може да бъде зареждана 1000 пъти

Лесна употреба
• Превръща батериите с размер AA в батерии с размер D



 Никел-металхидридни
Технологията никел - метален хидрид позволява 
многократно зареждане и прави смяната на 
батерии почти ненужна.

2450 mAh акумулаторна тип AA
Енергията от 2450 mAh поддържа цифровата 
камера и другата ви свръхгладна за електричество 
електроника още по-дълго.

До 1000 зареждания
Спестява пари, защото има живот колкото 1000 
батерии.

Удобство с размери AA и D в едно
Иновационно решение, което ви позволява да 
използвате батерии с размер AA в устройства за 
размер D, без да се налага да купувате батерии от 
този специален (и по-скъп) размер.
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Power
• Капацитет на батериите: 2450 mAh
• Тип батерия: AA, никел-металхидридна
• Напрежение на батерията: 1,2 V

Екологични спецификации
• Химически състав: Никел-металхидридни
• Тежки метали: Без кадмий, Без живак
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Технически данни
• Срок на годност: 2 години

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

6,5 x 6,15 x 3,3 см
• Тегло: 0,086 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,2 x 11,5 x 3,9 см
• Нето тегло: 0,0861 кг

• Бруто тегло: 0,101 кг
• Тегло на опаковката: 0,0149 кг
• EAN: 87 10895 96296 4
• Брой включени продукти: 2
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 26 x 15 x 10 см
• Нето тегло: 1,0332 кг
• Бруто тегло: 1,312 кг
• Тегло на опаковката: 0,2788 кг
• EAN: 87 10895 96297 1
• Брой потребителски опаковки: 12

Размери
• Количество в общия кашон: 12
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 154 x 190 

x 142 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 92 x 117 x 37 
мм

• Тегло на изделието: 0,094 кг
•
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