
 

 

Philips LongLife
Pin

AA
Zinc Carbon

R6L4F
Các loại pin hàng đầu cho thiết 

bi ̣ít tốn năng lượng
Với các sản phẩm tốn ít năng lượng, hãy chọn pin LongLife. Công nghệ Zinc-Chloride thật 
hoàn hảo cho đồng hồ, radio, máy tính bỏ túi và điều khiển từ xa của bạn.

Hiệu suất cao nhất

• Công nghệ Zinc-Chloride chất lượng cao đảm bảo thời lượng kéo dài

• Pin đảm bảo tính chất mới để sử dụng lên đến 3 năm

Có trách nhiệm với môi trường

• Pin ZnC của Philips chứa 0% kim loại nặng có hại



 

Zinc-Chloride chất lượng cao
Công nghệ Zinc-Chloride chất lượng cao đảm bảo 
thời lượng pin kéo dài khi được sử dụng với thiết bị 
tiêu thụ năng lượng thấp.

Không chứa catmi và thủy ngân
Những loại pin Philips này được đảm bảo không chứa 
các kim loại nặng có hại như catmi và thủy ngân.

Thời hạn sử dụng lên đến 3 năm
Mọi loại pin đều bị mất năng lượng khi không sử 
dụng. Chúng tôi đảm bảo pin chứa ít nhất 80% năng 
lượng ban đầu trong khoảng thời gian sử dụng tốt 
nhất trước ngày.
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Công suất
• Kiểu pin: Zinc Carbon AA / R6
• Điện áp pin: 1.5 V

Thông số xanh
• Thành phần hóa học: Zinc Carbon
• Kim loại nặng: Không chứa catmi, Không chứa thủy 

ngân
• Vật liệu đóng gói: Thùng các-tông
• Dạng đóng gói: Lá

Thông số kỹ thuật
• Thời hạn sử dụng: 3 năm
• Có thể thay đổi lẫn nhau với: AA, R6, UM3, 15F, 

M15F

Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 5.8 x 5.05 x 1.45 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 2.3 x 2.0 x 0.6 inch
• Trọng lượng: 0.064 kg
• Trọng lượng: 0.141 lb

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đặt giá để: Bù nhìn
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 5.85 x 5.05 x 1.5 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 2.3 x 2.0 x 0.6 inch
• Trọng lượng: 0.064 kg
• Trọng lượng: 0.141 lb
• Tổng trọng lượng: 0.065 kg
• Tổng trọng lượng: 0.143 lb

• Trọng lượng bì: 0.001 kg
• Trọng lượng bì: 0.002 lb
• EAN: 87 12581 64508 3
• Số lượng sản phẩm bao gô ̀m: 4
• Dạng đóng gói: Bù nhìn

Hộp các tông ngoài
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

13.2 x 10.3 x 17.5 cm
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

5.2 x 4.1 x 6.9 inch
• Trọng lượng: 2.304 kg
• Trọng lượng: 5.079 lb
• Tổng trọng lượng: 2.46 kg
• Tổng trọng lượng: 5.423 lb
• Trọng lượng bì: 0.156 kg
• Trọng lượng bì: 0.344 lb
• GTIN: 1 87 12581 64508 0
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 36

Hộp các tông trong
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 12
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

12.5 x 9.1 x 5.6 cm
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

4.9 x 3.6 x 2.2 inch
• Tổng trọng lượng: 0.8 kg
• Trọng lượng: 0.768 kg
• Trọng lượng bì: 0.032 kg
• Tổng trọng lượng: 1.764 lb
• Trọng lượng: 1.693 lb
• Trọng lượng bì: 0.071 lb
• GTIN: 2 87 12581 64508 7
•

Các thông số
Pin
AA Zinc Carbon
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