
 

 

Philips MultiLife
Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία

D, 2450 mAh
Nικελίου-υδριδίου μετάλλου

R20B2A245
Μετατρέψτε τις μπαταρίες AA σε μπαταρίες μεγέθους D
με αυτά τα τροφοδοτικά μεγέθους D
Εξοικονομήστε χρήματα με μια μπαταρία μεγέθους AA, αρκετά ισχυρή για φωτογραφικές 

μηχανές, η οποία μαζί με το τροφοδοτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε προϊόντα 

μεγέθους D όπως φακούς, ραδιόφωνα και παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται αγορά των 

πιο ακριβών μπαταριών πλήρους μεγέθους D.

Κορυφαία απόδοση
• Τεχνολογία NiMH ώστε να μπορείτε να επαναφορτίσετε πολλές φορές τις μπαταρίες
• Καταπληκτική χωρητικότητα για όλες τις ψηφιακές συσκευές
• Εξοικονομείτε χρήματα, καθώς μπορεί να επαναφορτιστεί 1000 φορές

Ευκολία στη χρήση
• Aλλάζει μια μπαταρία μεγέθους AA σε μέγεθος D



 Nικελίου-υδριδίου μετάλλου
Με την τεχνολογία νικελίου-υδριδίου μετάλλου 
μπορείτε να επαναφορτίσετε πολλές φορές τις 
μπαταρίες και καθιστά σχεδόν περιττή την 
αντικατάστασή τους.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 2450 
mAh AA
Τα 2450 mAh εξασφαλίζουν ακόμη περισσότερη 
διάρκεια λειτουργίας για τη φωτογραφική μηχανή 
και άλλες χρήσεις υψηλής ενέργειας.

Δυνατότητα επαναφόρτισης 1000 
φορές
Εξοικονομείτε χρήματα, καθώς διαρκεί όσο 1000 
μπαταρίες.

Συνδυασμός μεγέθους AA και μεγέθους 
D
Μια πρωτοποριακή λύση που σας δίνει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιείτε μια μπαταρία 
μεγέθους AA σε μια συσκευή που απαιτεί 
μπαταρία μεγέθους D, χωρίς να χρειάζεται να 
αγοράσετε αυτή την ειδικού μεγέθους 
(ακριβότερη) μπαταρία.
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Ρεύμα
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 2450 mAh
• Τύπος μπαταριών: AA νικελίου-υδριδίου 
μετάλλου

• Tάση μπαταρίας: 1,2 V

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Χημική σύνθεση: Nικελίου-υδριδίου μετάλλου
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς υδράργυρο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 2 έτη

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

6,5 x 6,15 x 3,3 εκ.
• Βάρος: 0,086 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,2 x 11,5 x 3,9 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,0861 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,101 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0149 κ.
• EAN: 87 10895 96296 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 2
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26 x 15 x 10 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,0332 κ.
• Μεικτό βάρος: 1,312 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,2788 κ.
• EAN: 87 10895 96297 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 12
• Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 154 x 

190 x 142 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 92 x 117 x 37 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,094 κ.
•

Προδιαγραφές
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
D, 2450 mAh Nικελίου-υδριδίου μετάλλου
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