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Bateria alkaliczna Duracell 6LR61 9V
 

Cena: 10,23 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent Navo Orbico Sp. z o.o.

Opis produktu
 

Duracell 9 V Bateria alkaliczna

Marka
Duracell

Cechy
do 40% więcej mocy*, *czas pracy w porównaniu z minimalnym średnim czasem
działania w testach z użyciem zabawki zgodnych z normą 2015 IEC dla baterii typu 9 V.
Wyniki mogą się różnić w zależności od urządzenia i sposobu eksploatacji.
(www.iec.ch)

Marka standaryzowana
Marka: Duracell

Adres kontaktowy
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ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa

Opis produktu
Duracell oferuje szeroki wybór baterii do urządzeń elektronicznych, które wymagają
niezawodnego źródła energii. Baterie 9v marki Duracell to wielofunkcyjne baterie
alkaliczne, idealne do zasilania urządzeń codziennego użytku, które potrzebują
zastrzyku dodatkowej energii. Baterie alkaliczne Duracell mają do 40% więcej mocy*
(*czas pracy w porównaniu z minimalnym średnim czasem działania w testach z
użyciem zabawki zgodnych z normą 2015 IEC dla baterii typu 9v. Wyniki mogą się
różnić w zależności od urządzenia i sposobu eksploatacji. (www.iec.ch)) i dostępne są
w wersji AA, AAA, C, D i 9 V. Technologia Duralock pozwala zachować moc
nieużywanych baterii Duracell nawet przez 10 lat, o ile przechowuje się je w
temperaturze otoczenia. Dzięki tym bateriom cieszysz się dłuższą pracą urządzeń. To
produkt, na którym możesz polegać. Baterie Duracell to najlepszy wybór, gwarantujący
niezawodność i długi czas pracy Twoich urządzeń codziennego użytku, takich jak
napędzane zabawki, latarki, przenośne konsole do gier, zdalne kontrolery itp. W 1969 r.
produkty Duracell wzięły udział w misji Apollo 11, będąc tym samym pierwszą baterią
na Księżycu.

Dodatkowe informacje
https://www.duracell.pl

Kontakt
Duracell Poland Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 81 - Papier i tektura/plastik

Kraj
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Kraj pochodzenia: Chiny

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie typu blister

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Chiny

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 120
Szerokość na półce: 84
Głębokość na półce: 18

Waga od dostawcy
Waga brutto: 51

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 120
Szerokość: 84
Głębokość: 18

Opakowanie logistyczne - od dostawcy
GTIN: 04084500287211

Adres zwrotny
Duracell Poland Sp. z o.o., ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa

Adres dystrybutora
Duracell Poland Sp. z o.o., ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa

Języki na opakowaniu
bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, węgierski, łotewski, litewski, macedoński,
mołdawski, inne, polski, rumuński, słoweński

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Bateria alkaliczna
Wariant: 9 V
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