Dane aktualne na dzień: 05-07-2022 15:32

Link do produktu: https://taniegsm.com.pl/akumulator-ncr18650b-panasonic-z-blaszkami-do-lutowania-3400mah-p-85.html

Akumulator NCR18650B Panasonic
cylindryczny 3400mAh 12.6Wh Li-Ion
3.7V 18.5x65.3mm 6.8A z blaszkami
do lutowania
Cena brutto

37,99 zł

Cena netto

30,89 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-2 dni

Numer katalogowy

NCR18650B-FT

Kod producenta

NCR18650B-FT

Producent

Panasonic

Producent

Panasonic

Dokument Sprzedaży

Paragon / Faktura VAT

Opis produktu

Opis produktu:

Akumulator NCR18650B Panasonic cylindryczny 3400mAh 12.6Wh Li-Ion 3.7V 18.5x65.3mm 6.8A z
blaszkami do lutowania
Akumulator NCR18650B jest ogniwem wyprodukowanym przez japońską markę Panasonic.
Ogniwo NCR 18650B posiada otwory wentylacyjne, które umożliwiają prawidłowe odprowadzenie gazów chemicznych.
Akumulator nie posiada układu zabezpieczającego PCM - przed montażem prosimy o zapoznania się ze specyfikacją Państwa urządzenia
elektronicznego.
Opisywana wersja ma dogrzane blaszki lutownicze dzięki czemu można je łączyć w pakiety przy użyciu domowej lutownicy.
Prosimy pamiętać, aby nie wrzucać baterii do ognia oraz nie zwierać styków.
Zużyte ogniwo prosimy zutylizować zgodnie z przepisami prawa.

Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:
Wymiary baterii: 18.5x65.3 mm
Waga: 48g.
Pojemność: 3400mAh (3.4Ah lub 12.6Wh)
Napięcie: 3.7V (3.6V)
Typ ogniwa: Li-Ion
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Czy można ładować: Tak
Układ zabezpieczający PCM: Brak
Czy wymaga uformowania: Tak
Blaszki do lutowania: Tak
Pojemność typowa: 3350mAh.
Pojemność minimalna: 3250mAh.
Zalecany prąd rozładowania: 1C (3400mA)
Maksymalny ciągły prąd rozładowania: 2C (6800mA)
Wymienny akumulator NCR18650B Panasonic cylindryczny z blaszkami do
lutowania do zastosowania w papierosach elektronicznych oraz laptopach.

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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