
Extra lang opnemen
met de oplaadbare lithium-ionbatterij

Met de nieuwe oplaadbare lithium-ionbatterij kunt u nu nog langer opnemen. 
U hoeft geen wegwerpbatterijen meer te kopen. Lithium-ionbatterijen kunnen 
een grote hoeveelheid energie opslaan in een kleine, lichtgewicht verpakking. Ze 
zijn snel op te laden, veilig en betrouwbaar.

Topprestaties

• Lithium-iontechnologie om herhaaldelijk te kunnen opladen

• Geniet telkens opnieuw van de volledige batterijcapaciteit

• Voordeliger en milieuvriendelijker dan alkalinebatterijen

• Geschikt om gedeeltelijk op te laden

• Lage zelfontlading

• De ideale batterij voor Philips-dicteerrecorders
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Vermogen

Batterijcapaciteit: 1000 mAh

Batterijtype: Lithium-ion

Batterijspanning: 3,7 V / 3,7 Wh

Inhoud verpakking

1 oplaadbare batterij

Compatibiliteit

Philips PocketMemo dicteerrecorder  

DPM8000-serie, DPM7000-serie, 

DPM6000-serie

Groenspecificaties

Chemische samenstelling: Lithium

Zware metalen: Bevat geen cadmium, kwik 

en lood

Afmetingen

Productafmetingen (b × d × h): 

34 × 5,5  × 55 mm

Gewicht:: 22 g

Specificaties

Oplaadbare lithium-ionbatterij

Highlights
Herhaaldelijk opladen

Met de lithium-iontechnologie kunt u uw 

batterij herhaaldelijk opladen. U hoeft geen 

wegwerpbatterijen aan te schaffen. Zo 

bespaart u tijd en geld voor de aankoop van 

nieuwe batterijen.

Geen capaciteitsverlies

Een lithium-ionbatterij kan tot 1000 keer 

volledig worden opgeladen zonder dat u deze 

voor het opladen hoeft te ontladen. Deze 

batterij gaat zeer lang mee.

Milieuvriendelijke batterijen

Oplaadbare batterijen kunnen talloze malen 

worden opgeladen en hergebruikt. Ze 

veroorzaken daarom minder afval en helpen u 

geld en het milieu te sparen.

Geschikt om gedeeltelijk op te laden

Lithium-ionbatterijen kunt u gedeeltelijk 

opladen. Dat betekent dat de levensduur van 

de batterij niet afneemt als u geen tijd hebt 

om deze volledig op te laden.

Lage zelfontlading

Een lithium-ionbatterij blijft werken als 

u deze langdurig niet hebt gebruikt. Dit 

betekent dat uw apparaat altijd klaar voor 

gebruik is wanneer u het nodig hebt.

1000 mAh oplaadbaar

Het vermogen van 1000 mAh biedt uw 

Philips-dicteerrecorder langdurige prestaties.
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