
 

 

Philips Minicells
Батерия

10/230
Цинк-въздух

ZA10B6A
Висококачествена цинково-въздушна 

технология за слухови апарати
Осигурява дълготрайна работоспособност на персоналните слухови средства

Върхова ефективност
• Надеждни за дълготрайна работа
• Цинково-въздушната технология е предназначена за слухови апарати
• Батериите се запазват свежи за употреба до 3 години

Лесна употреба
• Цветовете правят разпознаването на размерите на батериите по-лесно
• Барабанът улеснява изваждането на батерията



 Надеждна работа
При производството е използвана отлична 
технология за гарантиране на надеждна и 
дълготрайна работа.

Цинково-въздушна технология
Цинково-въздушна технология за захранване на 
вашия слухов апарат.

Лесен цветен код
С цел разпознаването на размерите на батериите 
да е по-лесно, ние използваме цветен код за 
размера съгласно отрасловите стандарти.

Удобен въртящ се барабан
При тази система за опаковане се използва 
въртящо се колело, което силно улеснява 
изваждането на батерията.
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Захранване
• Тип батерия: За слухови апарати / цинк-въздух
• Напрежение на батерията: 1,4 V
• Капацитет на батериите: макс. 90 mAh

Екологични спецификации
• Тежки метали: Без кадмий, Без олово
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: PET блистер

Технически данни
• Срок на годност: 3 години

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

4,95 x 9,5 x 0,5 см
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1,9 x 3,7 x 0,2 инч
• Нето тегло: 0,00168 кг
• Нето тегло: 0,004 lb
• Бруто тегло: 0,00543 кг
• Бруто тегло: 0,012 lb
• Тегло на опаковката: 0,00375 кг
• Тегло на опаковката: 0,008 lb
• EAN: 87 10895 91828 2
• Брой включени продукти: 6
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Окачен

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 17 x 10,2 x 11,5 см
• Външен кашон (л x Ш x В): 6,7 x 4,0 x 4,5 инч
• Нето тегло: 0,168 кг
• Нето тегло: 0,370 lb
• Бруто тегло: 0,69 кг
• Бруто тегло: 1,521 lb
• Тегло на опаковката: 0,522 кг
• Тегло на опаковката: 1,151 lb
• EAN: 87 10895 92660 7
• Брой потребителски опаковки: 100

Размери
• Размери на вътрешния кашон ШxДxВ: 3,2 x 5 x 

9,8 см
• Количество в общия кашон: 100
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 10,2 x 17 

x 11,5 см
• Размери на изделието (ШxДxВ): 0,36 x 0,58 см
• Тегло на изделието: 0,0002 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

0,2 x 0,8 x 0,8 инч
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

0,58 x 2,04 x 2,04 см
• Тегло: 0,00168 кг
• Тегло: 0,004 lb
•
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