MadMan Baterie pro Panasonic CGR-D120/D08s

Vaše cena s DPH: <s>398 CZK</s> <span class="productSpecialPrice">198 CZK<

Kvalitní, značková Li-Ion baterie pro digitální videokamery značky Hitachi a Panasonic. Chlubí se zvýšenou kapacitou
1100 mAh, díky které natočíte až dvouhodinové video, a péčí o vaši bezpečnost. Baterie splňuje standardy stanovené
Evropskou unií a je vybavena ochranou proti přebití, totálnímu vybití a zkratu.
Tato náhradní baterie je určena pro digitální videokamery značky Hitachi a Panasonic. Jde o kvalitní, značkovou baterii
se zvýšenou kapacitou 1100 mAh, díky které pořídíte až dvouhodinové video.
Touto baterií můžete buď nahradit starší baterii, která už dosloužila, nebo ji využít jako náhradní baterii na cesty.
Náhradní zdroj energie s sebou snadno přibalíte do batohu a oceníte ho ve chvíli, kdy se vaše kamera vybije a vy
budete chtít dále natáčet. Náhradní baterie výrazně prodlouží možnou dobu pořizování záznamu.
Baterie navíc výborně pečuje o vaší bezpečnost. Splňuje totiž standardy stanovené Evropskou unií a je vybavena
ochranou proti přebití, totálnímu vybití a zkratu. Tepelná ochrana a omezení proudu jsou samozřejmostí.
Baterie se zpravidla vybíjí v momentech, kdy se nám to nejméně hodí. Buďte na tuto situaci připraveni! Pořiďte si
náhradní baterii a užijte si nepřetržitý záznam všech vašich oblíbených aktivit.
Nezávadnost a bezpečnost náhradní baterie je kontrolována už při výrobě.
Při správném používání vám baterie vydrží mnoho let.
Náhradní baterie s kapacitou 1100 mAh
Protože digitální videokamery Hitachi a Panasonic disponují celou řadou pokročilých funkcí, jsou kladeny zvýšené
nároky na výdrž baterie. Náhradní baterie proto přichází s kapacitou 1100 mAh, která vám umožní nepřetržitě natáčet
až celé dvě hodiny.
Technická specifikace:
výstupní napětí: 7,4 V
kapacita: 1100 mAh
energie: 8,1 Wh
Další vlastnosti:
ochrana před přebitím
ochrana před totálním vybitím
tepelná ochrana
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omezení proudu
ochrana proti zkratu
bez paměťového efektu
vysoká kapacita oběhové funkce
100% kontrola bezpečnosti a spolehlivosti při výrobě
nízká spotřeba energie
ISO 9001:2000 management; CE, UL, PSE certifikáty
Kompatibilita (náhrada za baterie):
HITACHI DZ-BP14
HITACHI DZ-BP14R
HITACHI DZ-BP16
HITACHI DZ-BP28
PANASONIC CGA-D07S
PANASONIC CGP-D110
PANASONIC CGP-D320T1B
PANASONIC CGR-D08
PANASONIC CGR-D08A/1B
PANASONIC CGR-D08R
PANASONIC CGR-D08S
PANASONIC CGR-D08SE/1B
PANASONIC CGR-D120
PANASONIC CGR-D120A/1B
PANASONIC CGR-D120E/1B
PANASONIC CGR-D120T
PANASONIC VSB0418
PANASONIC VW-VBD19E
PANASONIC VW-VBD21
PANASONIC VW-VBD40
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