
2100 mAh AA NiMH pille
D boyutu adaptör
Dayanıklı Nikel Metal Hidrit teknolojisi

En Yüksek Performans
• 2100mAh kapasiteli AA tipi pil
• Nikel Metal Hidrit teknolojisiyle 1000 kez şarj edin

Kullanım kolaylığı
• D-boyutu pili, AA-pille değiştirir
• Şarj edildiğinde 'hafıza efektinden' etkilenmez ve kapasite kaybına uğramaz

En Yüksek Kalite Ambalaj
• Plastik bir kutu, son teknoloji pillerin çalınmasını önler

Çevreye Duyarlı
• Çevreye duyarlı üretim ve geri dönüşüm
• bu pilde zehirli maddeler yoktur

Satış Kolaylığı
• Pil boyutunu belirtmekte global standart kullanılmıştır
• Life Konsepti ambalajda, aralıklar birbirinden ayırt edilir
2100mAh D Multilife şarj edilebilir pil R20NM210
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Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileşikler: Nikel metal hidrit
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Blister

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 94 x 130 x 19 

mm
• Plastik paket ağırlığı: 0,098 kg

• Dış karton boyutları GxDxY: 204 x 135 x 100 
mm

• Ana karton miktarı: 12
• Ürün boyutları (GxDxY): 33 x 55 mm
• Ürün ağırlığı: 0,043 kg

Güç
• Pil kapasitesi: 2100 mAh
• Pil Voltajı: 1,2 V
•
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-boyutu adaptör
-boyutu bir uygulamada, daha özel (ve daha pahalı) 
lan D-boyutu pil almanıza gerek bırakmayarak AA-pil 
ullanabilmenize olanak sağlayan yenilikçi bir çözüm.

100 mAh AA
A tipi bu şarj edilebilir piller, 2100 mAh enerji 
apasitesine sahiptir.

ikel Metal Hidrit
iMH teknolojisi 1000 kereye kadar şarj etmenize 
lanak verir ve pillerin değiştirilmesini neredeyse 
ereksiz hâle getirir.

Hafıza efektinden" etkilenmez
ikel Metal Hidrit teknolojisi, tekrar tekrar şarj 
dildiğinde ve şarjı boşaldığında her defasında pilin tam 
apasitesini kullanabilmenizi sağlar.

Hırsızlığa karşı" kutu
lastik kutu ürünü görünür kılmakla kalmaz, aynı 
amanda bu son teknoloji pillerin çalınmasını da önler.

evreye Duyarlı
hilips pilleri, çevre dostu bir şekilde üretilir. Kolay geri 
önüşüm sağlamak ve üründe Kadmiyum, Cıva ve 
urşun gibi zararlı maddeler kullanmaktan kaçınmak 

çin çeşitli teknolojiler kullanıyoruz. Örneğin Multilife 
erilerimizde sadece, Philips'in buluşu olan Nikel Metal 
idrit şarjlı piller satıyoruz.

d, Mg, Pb içermez
u Philips pillerin Kadmiyum, Cıva ve Kurşun gibi zehirli 
addeler içermediğini, insanlara veya çevreye zararlı 

lmadığını garanti ediyoruz.

6 dilde açıklamalar
ullanım açıklamalarının Avrupa'nın her yerinde 
nlaşılmasını sağlamak için, ambalajlardaki metinleri en 
z 16 dilde hazırlamaktayız.

oyut gösterimi ve referanslar
ünya çapında kabul edilmiş boyut gösterimi ve 

eferanslar, ihtiyacınız olan ürünü bulmanıza yardımcı 
lur.

ife Konsepti
zel alanları belirtmek için çeşitli renklerde 
ygulanabilen bir ambalaj konsepti.
2100mAh D Multilife şarj edilebilir pil R20NM210/03B
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