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Baterie alkaliczne Duracell AA LR6 1,5 V (4 sztuki)
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

20 sztuk

Producent Navo Orbico Sp. z o.o.

Opis produktu
 

MarkaDuracellCechydzia?a do 10x d?u?ej***w porównaniu z wiod?cymi bateriami cynkowymi AA, w te?cie z u?yciem aparatucyfrowego zgodnym z norm? 2015 IEC (www.iec.ch). Wyniki mog? si? ró?ni? w zale?no?ciod urz?dzenia i sposobu eksploatacji)Marka standaryzowanaMarka - Duracell

 

Marketing

KontaktDuracell Poland Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Senatorska 2,00-075 WarszawaOpis produktuDuracell oferuje szeroki wybór baterii do urz?dze? elektronicznych, które wymagaj?niezawodnego ?ród?a energii. Baterie marki Duracell to wielofunkcyjne baterie alkaliczne,idealne do zasilania urz?dze? codziennego u?ytku, które potrzebuj? zastrzyku dodatkowejenergii. Baterie alkaliczne Duracell dzia?aj? do 10 razy d?u?ej* (*w porównaniu zwiod?cymi bateriami cynkowymi AA, w te?cie z u?yciem aparatu cyfrowego zgodnym znorm? 2015 IEC (www.iec.ch). Wyniki mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od urz?dzenia isposobu eksploatacji) i dost?pne s? w wersji AA, AAA, C, D i 9 V. Technologia Duralockpozwala zachowa? moc nieu?ywanych baterii Duracell nawet przez 10 lat, o ileprzechowuje si? je w temperaturze otoczenia. Dzi?ki tym bateriom cieszysz si? d?u?sz?prac? urz?dze?. To produkt, na którym mo?esz polega?. Baterie Duracell to najlepszywybór, gwarantuj?cy niezawodno?? i d?ugi czas pracy Twoich urz?dze? codziennegou?ytku, takich jak nap?dzane zabawki, latarki, przeno?ne konsole do gier, zdalne kontroleryitp. W 1969 r. produkty Duracell wzi??y udzia? w misji Apollo 11, b?d?c tym samympierwsz? bateri? na Ksi??ycu.Dodatkowe informacjehttps://www.duracell.pl
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Informacje o recyklinguOpakowanie - Nadaj?ce si? do recyklinguRodzaj opakowaniaTyp - OpakowanieOpakowanie logistyczneGTIN - 05000394106406Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki4  

 

Customer Supplied Pack Data
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Wymiary od dostawcy
Wysoko?? na pó?ce (mm)

120

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 106Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 120Szeroko?? - 84G??boko?? - 15

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 4Rodzaj jednostkisztuki

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyDuracell Poland Sp. z o.o.,ul. Senatorska 2,00-075 Warszawa080077628282(koszt wed?ug taryfy operatora)Adres dystrybutoraDuracell Poland Sp. z o.o.,ul. Senatorska 2,00-075 Warszawa080077628282(koszt wed?ug taryfy operatora)Telefon kontaktowy080077628282

 

Rozszerzone dane
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J?zyki na opakowaniubu?garskichorwackiczeskiangielskiesto?skiw?gierski?otewskilitewskimacedo?skimo?dawskiinnepolskirumu?skis?owe?skiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Bateria alkalicznaWariant - AA 1,5 V
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