Zinc Chloride Batteries
Extra Heavy Duty

1

KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY
Item No : 30411708
Barcode : 887930452860
AA (4 pack shrink in colour box)
Qty/pack

4 กอน

2

Pack/outer Carton

12 แผง

96 แผง

KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY
Item No : 30411715
Barcode : 887930452860
AAA (4 pack shrink in colour box)
Qty/pack

4 กอน

3

Pack/Inn

Pack/Inn

Pack/outer Carton

12 แผง

48 แผง

KODAK ZINC EXTRA HEAVY DUTY
Item No : 30411715
Barcode : 887930452860
C (2 pack shrink)
Qty/pack

2 กอน

Pack/Inn

12 แผง

Pack/outer Carton

48 แผง

ถานไฟฉายรุน คุณภาพสูงสุดของระบบ Zinc Choloride ของโกดัก ออกแบบพิเศษ
เพื่อใหกําลังไฟกับเครื่องใชไฟฟาของคุณในชีวิตประจําวัน โดยไมตองใหคุณเปลี่ยน
ถานไฟฉายบอยๆ แบบเดิม เหมาะสําหรับเครื่องใชที่กินไฟไมมาก แตทํางานระยะยาว
เชน • ใสนาฬกา • รีโมท • เครื่องดักควัน • ไฟฉาย • ของเลน

ถานไฟฉาย KODAK Zinc Chloride เปนถานไฟฉายที่ไดนําเทคโนโลยีขั้นสูง
เขามาผลิตเพื่อใหไดถานไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด

• รับประกันสินคา 3ป • ปราศจากแรโลหะหนัก
• แรงดันไฟ 9.0 Volts • พลังไฟ 250 mAh at 620 ohms to 4.8 Volts
• คาความตานทาน 0.08 Ohms. (Typically)
• ไดรับมาตรฐานระดับโลกจากอเมริกา
• ไดรับมาตรฐานระดับโลกจากยุโรป
และอื่นๆ อีกมากมาย เชน IEC 60086
• ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว แคทเมี่ยม และ PFOS
• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูใช ใหกําลังไฟสูง

ถานไฟฉายรุน คุณภาพสูงสุดของระบบ Zinc Choloride ของโกดัก ออกแบบพิเศษ
เพื่อใหกําลังไฟกับเครื่องใชไฟฟาของคุณในชีวิตประจําวัน โดยไมตองใหคุณเปลี่ยน
ถานไฟฉายบอยๆ แบบเดิม เหมาะสําหรับเครื่องใชที่กินไฟไมมาก แตทํางานระยะยาว
เชน • ใสนาฬกา • รีโมท • เครื่องดักควัน • ไฟฉาย • ของเลน

ถานไฟฉาย KODAK Zinc Chloride เปนถานไฟฉายที่ไดนําเทคโนโลยีขั้นสูง
เขามาผลิตเพื่อใหไดถานไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด
• รับประกันสินคา 3 ป • ปราศจากแรโลหะหนัก
• แรงดันไฟ 1.5 Volts • พลังไฟ 450 mAh at 75 ohms to 0.8 Volts
• คาความตานทาน 1.1 Ohms. (Typically)
• ไดรับมาตรฐานระดับโลกจากอเมริกา
• ไดรับมาตรฐานระดับโลกจากยุโรป
และอื่นๆ อีกมากมาย เชน IEC 60086
• ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว แคทเมี่ยม และ PFOS
• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูใช ใหกําลังไฟสูง

ถานไฟฉายรุนสูงสุดของระบบ Zinc Choloride ของโกดัก ออกแบบพิเศษ
เพื่อใหกําลังไฟกับเครื่องใชไฟฟาของคุณในชีวิตประจําวัน โดยไมตองใหคุณเปลี่ยน
ถานไฟฉายบอยๆ แบบเดิม เหมาะสําหรับเครื่องใชที่กินไฟไมมาก แตทํางานระยะยาว
เชน • ใสนาฬกา • รีโมท • เครื่องดักควัน • ไฟฉาย • ของเลน

ถานไฟฉาย KODAK Zinc Chloride เปนถานไฟฉายที่ไดนําเทคโนโลยีขั้นสูง
เขามาผลิตเพื่อใหไดถานไฟฉายที่มีคุณภาพสูงสุด

• รับประกันสินคา 3 ป • ปราศจากแรโลหะหนัก
• แรงดันไฟ 1.5 Volts • พลังไฟ 2700 mAh at 39 ohms to 0.8 Volts
• คาความตานทาน 1.0 Ohms. (Typically)
• ไดรับมาตรฐานระดับโลกจากอเมริกา
• ไดรับมาตรฐานระดับโลกจากยุโรป
และอื่นๆ อีกมากมาย เชน IEC 60086
• ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว แคทเมี่ยม และ PFOS
• เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอผูใช ใหกําลังไฟสูง

Kodak batteries are distributed by;
ValueConnex Co.,Ltd.

