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8 x bateria alkaliczna Panasonic
Evolta Power Rangers / AA (blister)
Cena

12,00 zł

Cena poprzednia

13,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

B_420504_B2AP8-EP

Kod EAN

5410853044703

Producent

PANASONIC

Opis produktu
8 x Bateria alkalicznych Panasonic Alkaline EVOLTA LR6/ AA

POWER RANGERS EDITION
LIMITOWANA EDYCJA!!
Najwydajniejsze baterie alkaliczne na rynku!
Data ważności: 2030
Made in Poland

Baterie alkaliczne Panasonic LR6EGE8BW Evolta "paluszek" są najdłużej działającymi bateriami na świecie - komplet 8
sztuk w opakowaniu typu blister.
Baterie posiadają innowacyjną budowę, która zapewnia rekordową wydajność. Evolta wykorzystuje technologię próżniową
Oxyride Struktura baterii jest zmieniona, aby zwiększyć ilość materiału aktywnego. Nowy proces produkcyjny redukuje
grubość ścianki kubka, ale zwiększa jego sztywność. Przy budowie baterii zastosowano nowe materiały dla katody i anody w
celu zwiększenia wydajności. Nowy dwutlenek manganu oraz dodany wodorotlenek tytanu wydobywają pełny potencjał
katody.
Wysoko aktywny proszek cynku, dzięki większej powierzchni reagującej (mikro proszek + większa liczba partykuł cynku) łączy
wysoką odporność na korozję z wysoką reaktywnością. Baterie doskonale nadają się do zastosowania w urządzeniach o
niskim, średnim i wysokim poborze mocy. Wszystkie te cechy przyczyniają się do tego, że Panasonic Evolta jest najdłużej
działającą baterią alkaliczną AA uznaną przez GUINNESS WORLD RECORDS. Baterie Panasonic Evolta - doceń ich
niezawodność.
Baterie Evolta osiągnęły najlepszy wynik w niezależnym teście BAE w 2010 roku
Baterie wyprodukowane w Polsce
Cechy produktu 8 x Panasonic Evolta LR6/AA Power Rangers (blister)
Model / kod producenta
Evolta / POWER RANGERS EDITION
Oznaczenie typu baterii
Bateria alkaliczna
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Oznaczenie rozmiaru baterii
R6 / AA
Napięcie [V]
1,50
Średnica [mm]
14,5
Wysokość [mm]
50,5
Zawartość opakowania
blister 8 sztuk.

Alternatywne oznaczenia
LR6 / AA / R6 / MN 1500 / Mignon / AM3 / E91
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