
Dobíjecí akumulátory AA 2300 
mAh
pro digitální fotoaparáty
Technologie NiMH zaručující dlouhou životnost

Špičkový výkon
• Baterie velikosti AA s kapacitou 2300 mAh
• Technologie NiMh umožňuje až 1 000 nabití

Snadné použití
• Bez paměťového efektu a ztráty kapacity při dobíjení

Balení Top Quality
• Plně plastový blister zabraňuje krádeži vysoce kvalitních baterií

Ochrana životního prostředí
• Výroba a recyklace s ohledem na životní prostředí
• Tato baterie neobsahuje toxické látky

Snadný prodej
• Pokyny jsou k dispozici v 16 jazycích
• Světový standard značení velikosti baterií
• Balení řady Life se liší podle jednotlivých typů
Akumulátor Multilife AA 2300 mAh R6NM230
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Ekologické specifikace
• Chemické složení: NiMH
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti
• Balicí materiál: Karton, PET
• Typ balení: Plastový blister (lasturový)

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 94 x 130 x 

19 mm
• Hmotnost plastového balení: 0 128 kg

• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 204 x 135 x 
100 mm

• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 12
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 14,5 x 50,5 mm
• Hmotnost výrobku: 0 029 kg

Napájení
• Kapacita baterie: 2300 mAh
• Napětí baterie: 1,2 V
•
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300 mAh, AA
yto dobíjecí baterie velikosti AA disponují kapacitou 
300 mAh energie pro napájení potřebných zařízení.

echnologie NiMh
echnologie NiMh umožní nabít baterie až 1 000krát, 
akže je téměř není nutné vyměňovat.

ez paměťového efektu
echnologie NiMh zajišťuje opakované plné využití 
apacity baterie při každém nabíjení.

alení chránící výrobek proti ukradení
lně plastové balení (lasturové) slouží ke zvýrazněné 
rezentaci produktu a současně zabraňuje zcizení 
ysoce kvalitních baterií.

chrana životního prostředí
aterie společnosti Philips jsou vyráběny s ohledem na 
ivotní prostředí. Používáme různé technologie 
možňující snadnou recyklaci a vyloučení škodlivých 

átek, jako je kadmium, rtuť a olovo, ve výrobcích. V 
adách Multilife se například prodávají jen 
iklmetalhydridové (NiMh) dobíjecí baterie, které jsou 
ynálezem společnosti Philips.

ez kadmia, rtuti a olova
aručujeme, že tyto baterie Philips neobsahují toxické 

átky, jako je kadmium, rtuť či olovo a že jsou pro 
lověka i přírodu neškodné.

ysvětlivky v 16 jazycích
bychom zajistili, že návod k použití lze uplatnit v celé 
vropě, opatřujeme balení textem v 16 jazycích.

značení velikosti
ezinárodně uznávaný systém označování velikosti a 

echnických údajů baterií pomáhá najít vhodný výrobek 
ro konkrétní potřeby.

oncepce  Life
působ balení umožňující použití různých barev 
značující jednotlivé typy baterií.
Akumulátor Multilife AA 2300 mAh R6NM230/03B

Technické údaje Zvýraznění výrobku


