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Panasonic CR123A Lithium Batteri 3V 10 x 1 blister (10 batterier)

* Pris gældende 06.08.2022

Greenlight Battery Aps
Industriparken 31, Lind
DK-7400 Herning

Tel: 70 22 88 60

e-mail: info@batteri-butik.dk

EU Moms-nr.:
DK27927548

Spænding: 3V
Kapacitet / Effekt: 1600mAh
Type: Lithium
Størrelse: 34,5 x 17mm

179,00 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.

Forsendelsesomkostninger

 

 

gå til artiklen ... 

Panasonic CR123A Foto Lithium batteri 3.0 volt

Panasonic CR123A er et meget høj kvalitets batteri, der holder, hvad det lover. På grund af den høje
kapacitet har den en meget lang levetid. Naturligvis kan batteriet bruges både i kontinuerlig drift (for
eksempel i lommelygter, radioer osv.) Og i kortvarig drift (for eksempel i fjernbetjeninger osv.). Panasonic
CR123A er udstyret med den moderne lithiumteknologi, dette har den fordel, at der ikke kan være nogen
hukommelseseffekt. På grund af de standardiserede størrelser på denne model kan den bruges i de fleste
konventionelle elektriske apparater med batteriforsyning.

til overvågningskameraer f.eks. Arlo

til digitale kameraer, til LED og xenon lommelygter

Lav intern modstand for hurtig opladning

lommelygten og en hurtig rækkefølgen af ??skud

Temperaturområde -20 ° C til + 65 ° C, opbevares op til 10 år

Kompatibel eller erstatter til følgende typer: Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345, Kodak
K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A. Energikilden til dit
overvågningskamera. Disse lithium-batterier er kendetegnet ved høj total kapacitet og strøm, samt meget
høj pålidelighed.

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.
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Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en en fejl på produktet,
der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld,
der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.
Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.
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