Catálogos de Produtos
A CTI Golden é distribuidora oficial das pilhas, baterias,
lanternas de Led e carregadores da marca Philips em
território nacional.
Pilhas - Dividem-se em Powerlife - as versões Alkaline são ideais para dispositivos que exigem muita energia e são seis vezes mais potentes do que as de
zinco-carbono; Longlife - opções de pilha zinco-carbono, e Multilife - com tecnologia de níquel hidreto metálico (NiMH), permite múltiplas recargas e torna
praticamente desnecessária a substituição das pilhas (é possível recarregá-las até mil vezes).
Pilha Alcalina AAA (palito)
LR03P2B/97 c/2 ou c/4

Pilha Alcalina AA (pequena)
LR6P2B/97 c/2 ou c/4

Pilha 12V 8LR932/01B

Pilha Alcalina C (média)
LR14P2B/97 c/2

Pilha Alcalina D (grande)
LR20P2B/97 c/2

Pilha AA Zinco LongLife
R6L4B/97

Pilha Zinco Carbono C (média)
1,5V R14L2B/97 c/2

Pilha Zinco Carbono D
(grande) R20L2B/97 C/2

Pilha D Zinco LongLife
R20L24W/97

Pilha AA Zinco LongLife
R6L60T/97

Pilha AA Zinco LongLife
R6L60T/97

Pilha Recarregável c/2 AA
1,2V 2600mAh NiMH

Bateria Zinco Carbono 9V
6F22L1B/10

Bateria 9V Alcalina PowerLife
6LR61P1B/97

Lanternas de Led - O Led proporciona uma luz mais
brilhante e vida útil de até 100.000 horas de luz,
apresenta estrutura resistente a impacto e excelente foco.

Lanterna LED Everyday
FL3100 Preto/Prata

Baterias - Dividem-se em LongLife - para dispositivos de baixo consumo de energia
(como relógios, rádios, calculadoras e controles remoto), pois usa tecnologia zinco-carbono;
PowerLife - as versões Alkaline são ideais para dispositivos que exigem muita energia
(como brinquedos e aparelhos de áudio) e são seis vezes mais potentes do que as de
zinco-carbono; Lithium e Eletronics Alkaline tecnologia lítio, prata e alcalina que proporciona
desempenho confiável e de longo prazo para pequenos dispositivos.

Pilha Moeda CR2016
01B Lithium

Pilha Moeda CR2025
01B Lithium

Pilha Moeda CR2032
01B Lithium

Carregadores - Carregam pilhas AA e AAA, vêm com duas pilhas e foram projetados
para evitar que as pilhas sejam carregadas e danificadas se inseridas incorretamente.
Permitem o funcionamento de câmeras digitais e outros dispositivos de alto consumo por
mais tempo e a Philips garante que o processo é100% seguro (pode ser feito à noite ou
quando não há ninguém em casa).
Carregador de Pilhas 110V
AA/AAA SCB1285NB/78

Carregador de Pilhas 220V
AA/AAA c/2 AA 2450mAh SCB1280NB
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