
Langer opnemen
met oplaadbare batterijen

Profiteer van langdurige prestaties voor uw digitale recorder. Met de nikkel-
metaalhydride technologie kunt u batterijen tot 1000 keer opnieuw opladen, 
waardoor vervangen bijna overbodig wordt.

Topprestaties

• Geniet telkens opnieuw van de volledige capaciteit

• NiMH-technologie voor veelvuldig opladen van batterijen

• Spaar het milieu en uw portemonnee: vervang uw alkalinebatterijen door Philips 

herlaadbare batterijen

• De batterij voor Philips dicteerrecorders
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Oplaadbare 
batterijen

Volledige capaciteit

Meerdere keren op te laden

Voor Philips dicteerapparaaten 

LFH9154



Geen capaciteitsverlies na langdurig 

gebruik

Een nikkel-metaalhydride batterij kan 

tot 1.000 keer volledig opnieuw worden 

opgeladen, zonder dat u de batterij voor 

het opladen hoeft te legen. Dit biedt u de 

mogelijkheid om uw oplaadbare batterijen 

gemakkelijker en beter te gebruiken.

Nikkel-metaalhydride

Met de nikkel-metaalhydride technologie 

kunt u batterijen vaak opnieuw opladen, 

waardoor vervangen bijna overbodig wordt.

Milieuvriendelijke batterijen

Oplaadbare batterijen kunnen talloze keren 

worden opgeladen en hergebruikt. Daardoor 

veroorzaken ze minder afval en sparen ze uw 

portemonnee en het milieu.

1.000 mAh oplaadbaar AAA

De 1.000 mAh van deze batterijen laten 

uw recorder langdurig presteren.

Highlights

Oplaadbare batterijen LFH9154

Vermogen

Capaciteit van de batterij: 1.000 mAh

Soort batterij: AAA nikkel-metaalhydride

Spanning van de batterij: 1,2 V

Inhoud verpakking

2 oplaadbare batterijen

Compatibiliteit

Philips Pocket Memo digitale recorder 

LFH9370, LFH9375, LFH9380, LFH9500 serie, 

LFH9600 serie

Philips Pocket Memo vergaderrecorder 

LFH0955

Philips Voice Tracer serie

Groenspecificaties

Chemische samenstelling: Nikkel-

metaalhydride

Zware metalen: Cd-vrij, Hg-vrij
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