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ΦΑΙΑ Απόδοση
ική µπαταρία για audio player και φωτ. µηχανές
ολογία NiMH ώστε να µπορείτε να επαναφορτίσετε πολλές φορές τις µπαταρίες
λαύστε την πλήρη χωρητικότητα σε κάθε επαναφόρτιση
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Τάση
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 2100 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 καλύµµατος

Τεχνικές προδιαγραφές
• ∆ιάρκεια: 2 έτη

∆ιαστάσεις
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 12
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 96 x 140 

x 140 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 90 x 115 x 19 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.078 κ.
•

Επαναφορτιζόµενη µπαταρία
AA, 2100 mAh Nικελίου-υδριδίου µετάλλου 

Προδιαγραφές
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