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Základné informácie o produkte:

SPOTREBNÉ BATÉRIE PHILIPS
V Malackách dňa: 10.04.2007

1. Základné rozdelenie podľa typovej rady:
• Batérie LONGLIFE Zinko-chloridové so zvýšeným výkonom (obyčajné)
(nahradili predchádzajúcu radu obyčajných batérií rady Super)
Použitie:
Sú špeciálne navrhnuté pre nízkoodberové spotrebiče, diaľkové ovládače, hodiny a pod.
Sú zabezpečené proti vytečeniu a plne rešpektujú životné prostredie
BATÉRIE LOGLIFE NIE JE DOVOLENÉ NABÍJAŤ !

•

Batérie EXTREMELIFE sú ultra alkalické s dlhou životnosťou

Použitie:
Sú špeciálne určené pre vysokoodberové zariadenia, ako sú detské hračky, autíčka
na diaľkové ovládače, fotoaparáty s bleskom (niektoré typy digitálnych fotoaparátov),
prenosné audio zariadenia MP3, CD, rádiá a pod.
Rovnako sú neškodné k životnému prostrediu. Zaručujú vyšší výkon ako predchádzajúca
rada alkalických batérií Power Life. Skladovateľnosť je 7 rokov !
BATÉRIE EXTREMELIFE A POWERLIFE NIE JE DOVOLENÉ NABÍJAŤ !
• Batérie MULTILIFE sú nabíjateľné (Ni-MH akumulátory - je možné ich 1000x nabiť)
nahradili predchádzajúcu radu NiCd batérií
Použitie:
Majú širokú škálu použiteľnosti: detské hračky, autíčka na diaľkové ovládače, fotoaparáty s bleskom,
digitálne fotoaparáty, prenosné audio zariadenia MP3 a CD prehrávače, rádiá, kamery, holiace strojčeky,
ručné svietidlá, kalkulačky, meracie prístroje, počítače, prenosné TV, mobilné a prídavné telefóny...
NA JEDEN CYKLUS VÁM VYDRŽIA V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH O NIEČO MENEJ AKO ALKALICKÉ
BATÉRIE, ALE MOZETE ICH 1000x NABIŤ !
PRI VÝBERE ROZHODUJE KAPACITA AKUMULÁTORA ! ČÍM JE VYŠŠIA, TÝM JE DLHŠÍ AJ JEDNOTLIVÝ
CYKLUS POUŽITIA.
Batérie typu Ni-MH sa nabíjajú v novších typoch nabíjačiek, ktoré nabíjajú aj batérie staršieho typu NiCd.
Naopak, staršie typy nabíjačiek určené pre radu batérií NiCd nenabíjajú batérie novej rady NiMH.
*POZOR! Nabíjateľné batérie staršieho typu NiCd majú tzv. pamäťový efekt, preto ich treba nielen úplne nabiť
ale aj úplne vybiť, významne predĺžite tým ich životnosť!
Batérie nového typu NiMH možno nabíjať a vybíjať podľa potreby,
pamäťový efekt sa pri nich neprejavuje.
• Batérie špeciálne alkalické, lítiové a strieborné
Sú určené pre špeciálne účely, patria sem batérie do prístrojov,
foto batérie, gombíkové batérie.
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