
D-formaatadapter met 2100
mAh AA NiMH-batterij
Duurzame nikkelmetaalhydride-technologie

Topprestaties
• AA-batterij met een capaciteit van 2100 mAh
• Nikkel-metaalhydridetechnologie waarmee u 1000 keer kunt opladen

Gebruiksgemak
• Verandert een AA-batterij in een D-formaatbatterij
• Geen 'geheugeneffect' en geen capaciteitsverlies tijdens het herladen

Topklasse verpakking
• Een volledig plastic blisterverpakking voorkomt diefstal

Milieubewust
• Milieubewuste productie en recycling
• Deze batterij bevat geen giftige bestanddelen

Verkoopgemak
• Wereldwijd gebruikte norm om de batterijgrootte aan te geven
• Levensduur-conceptverpakking verschilt voor elk assortiment
2100 mAh, oplaadbare D-multilife-batterij R20NM210
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Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Nikkel-metaalhydride
• Zware metalen: CD-vrij, Kwikvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: "Clamshell" blister

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 94 x 130 

x 19 mm
• Gewicht van de blisterverpakking: 0,098 kg

• Afmetingen omdoos (BxDxH): 204 x 135 x 100 
mm

• Hoeveelheid per omdoos: 12
• Afmetingen van het product (BxDxH): 33 x 55 

mm
• Gewicht van het product: 0,043 kg

Voeding
• Capaciteit van de batterij: 2100 mAh
• Batterij voltage: 1,2 V
•

D
E
i
n
s

2
D
e

N
M
w
i

G
D
k
v

A
D
a
v
w

M
P
W
e
z
v
b
b

C
W
b
n

U
D
w
g

G
D
r
b

L
E
a

-formaatadapter
en vernieuwende oplossing waarmee u een AA-batterij 

n een D-formaattoepassing kunt gebruiken, zodat u 
iet dit speciale formaat batterij (duurder) hoeft aan te 
chaffen.

100 mAh AA
eze oplaadbare AA-batterijen kunnen 2100 mAh 
nergie opslaan en leveren om uw apparaten te voeden.

ikkel-metaalhydride
et de NiMH-technologie kunnen batterijen 1000 keer 
orden opgeladen, waardoor vervanging bijna onnodig 

s.

een ''geheugeneffect''
ankzij de nikkelmetaalhydride-technologie kunt u elke 
eer dat de batterij wordt geladen en ontladen de 
olledige capaciteit van de batterij gebruiken.

nti diefstal blister
e volledig plastic blisterverpakking (clam-shell) 
ccentueert niet alleen het product, maar zorgt er ook 
oor dat deze hoogwaardige batterijen niet kunnen 
orden gestolen.

ilieubewust
hilips-batterijen worden milieubewust geproduceerd. 
e gebruiken allerlei technologieën om recycling 

envoudiger te maken en schadelijke bestanddelen 
oals cadmium, kwik en lood in het product te 
ermijden. In ons Multilife-assortiment verkopen we 
ijvoorbeeld alleen oplaadbare nikkelmetaalhydride-
atterijen. Dit is een uitvinding van Philips.

d-vrij, Mg-vrij, Pb-vrij
e garanderen dat deze Philips-batterijen geen giftige 

estanddelen zoals cadmium, kwik of lood bevatten en 
iet schadelijk zijn voor de mens en het milieu.

itleg in 16 talen
e tekst op de verpakking wordt in 16 talen 
eergegeven, zodat iedereen in Europa de 
ebruiksinstructies kan lezen.

rootte en referenties
e wereldwijd aanvaarde indicatie van de grootte en de 

eferenties helpen u het product te vinden dat aan uw 
ehoeften voldoet.

evensduur-concept
en verpakkingsconcept waarbij elk assortiment in een 
ndere kleur wordt uitgevoerd.
2100 mAh, oplaadbare D-multilife-batterij R20NM210/03B

Technische specificaties Productkenmerken


