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Akumulator 320BVH H320BC 280BVK
GP Battery 320mAh NiMH 1.2V
Cena brutto

5,99 zł

Cena netto

4,87 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-2 dni

Numer katalogowy

320BVH-B

Kod producenta

320BVH-B

Producent

GP Battery

Producent:

GP Battery

Dokument Sprzedaży

Paragon / Faktura VAT

Opis produktu

Opis produktu:

Akumulator 320BVH H320BC 280BVK GP Battery 320mAh NiMH 1.2V
Akumulator 320BVH firmy GP Battery jest ogniwem NiMh wielokrotnego ładowania o napięciu 1.2V.
Akumulator ma zastosowanie w maszynach przemysłowych, czujkach alarmowych, ogrodowych lampkach solarnych oraz w wielu innych
urządzeniach.
Ogniwo 320BVH przed pierwszym użyciem wymaga - o ile to możliwe - prawidłowego uformowania.
Zużyty akumulator należy wymienić na produkt fabrycznie nowy.
Akumulator wolno ładować wyłącznie w ładowarkach przeznaczonych do ładowania tego typu ogniw.
Ogniwa nie wolno wrzucać do ognia, ponownie ładować. Prosimy również nie zwierać styków.
Zastępuje poniższe modele baterii oraz akumulatorów:
280BNK
280BVH
280BVK
320BVH
H320BC
KBM26/10
N280BC
V280RT

Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:
Wymiary akumulatora: 25.0x8.7 mm
Waga: 14g.
Typ ogniwa: NiMh - wielokrotnego ładowania
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Pojemność minimalna: 320 mAh
Pojemność typowa: 370 mAh
Napięcie: 1.2V
Czy można ładować: Tak
Maksymalny prąd ładowania: 1.5V.
Wymienny akumulator 320BVH H320BC 280BVK stosowana w lampach ogrodowych i
innych urządzeniach elektronicznych.

Zamówienia
1) Instytucje budżetowe (szkoły, gminy, urzędy, firmy państwowe) mogą dokonywać
zakupów z odroczonym terminem płatności.
Zasady składania zamówień dla powyższych instytucji:
-

zamówienia prosimy składać na nasz adres mailowy
w zamówieniu prosimy wpisać nazwę produktu, ilość oraz formę dostawy (poczta, kurier)
zostanie wystawiona faktura vat przelewowa - przelew 14 dni
dłuższe terminy są możliwe po wcześniejszych uzgodnieniach
w przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta

2) Do zrobienia zakupów nie wymagamy logowania ani zakładania konta w sklepie.
3) Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne.
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