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power one – ACCU plus.
Baterias recarregáveis NiMH
para aparelhos auditivos.
O que pretende
Pilhas para aparelhos auditivos em que possa
confiar e sejam potentes: power one ACCU plus
são baterias baseadas na tecnologia NiMH com
a máxima fiabilidade e qualidade.
O seu contributo para o ambiente
As baterias de carregamento rápido também
são a primeira escolha ao nível ecológico.
As pilhas para aparelhos auditivos recarregáveis
são ambientalmente corretas devido a tecnologias
e a materiais de embalagem ecológicos.

As baterias power one existem nos tamanhos
p13 accu, p312 accu, p10 accu e p675 accu.

power one ACCU plus atende às suas expectativas:
Alta estabilidade e maior segurança contra
corrosão através de um compartimento de
aço inoxidável
Proteção adicional por revestimento de
superfície através de nanotecnologia
Funcionalidade ilimitada sob as mais diversas
condições ambientais
Características de carregamento rápido na
utilização de carregadores power one
Sem Efeito Memória
Made in Germany

Embalagem conforto
power one ACCU plus é entregue numa
embalagem fácil de manusear e que conserva
as células em segurança:
Remoção fácil e excelente das baterias
com um prático disco rotativo
Máxima proteção do produto com o selo
de qualidade
Armazenamento seguro com a aba para
fechamento

power one –
carregadores rápidos
para a sua mobilidade.
Carregador de bolso power one e 675charger
Os carregadores power one destinam-se a carregar uma ou duas pilhas de aparelhos auditivos
power one ACCU plus.
O power one pocketcharger pode carregar
baterias dos tamanhos p13 accu, p312 accu ou
p10 accu em 2,5 horas, e o power one 675charger
carrega a bateria de tamanho p675 accu em
5 horas.
Os carregadores são acionados por uma pilha de
polímero de lítio recarregável, funcionando assim
também independentes de uma tomada. Para
maior durabilidade das células, as baterias são
ainda carregadas parcialmente de forma automática antes do processo de carregamento.

power one – Iões de lítio.
Pilhas para aparelhos auditivos
recarregáveis.
As pilhas para aparelhos auditivos recarregáveis
Os iões de lítio power one são desenvolvidos
individualmente de acordo com as necessidades
presentes e futuras de cada cliente. Tal como
todas as pilhas para aparelhos auditivos da
power one, também estas são projetadas para
o máximo desempenho e segurança.
As baterias de iões de lítio power one estão
instaladas fixas no aparelho auditivo e não
podem ser substituídas pelo próprio utilizador.

Principais características:
Otimizada para o espaço exíguo disponível
nos aparelhos auditivos
Máxima densidade energética
Cumpre os requisitos de potência dos modernos aparelhos auditivos e foi concebida para
uma utilização estável e duradoura
Produzida sob os mais rigorosos controlos
de qualidade
Produção Made in Germany

Todas as baterias power one são produzidas em
Ellwangen, Alemanha, na maior e mais moderna
unidade de produção do mundo, e são submetidas
aos mais rigorosos controlos de segurança e
qualidade.
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Certifique-se de que para as pilhas recarregáveis
para aparelhos auditivos da marca power one
utiliza sempre o carregador previsto.
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