
 

 

 

 

 باطری قلمی گیگاسل سوپر آلکاالین 

 معرفی اجمالی :

های آلکاالین عمر بیشتری اند. باتریبا استفاده از تکنولوژی آلکاالین ساخته شده« )گیگاسل»این مدل از محصوالت 

دهد و پایداری خوبی ها با گذشت زمان انرژی خود را از دست نمیهای زینک کربن دارند؛ چراکه این نوع از باترینسبت به باتری

 ماندگار صورتی در انرژی این البته است؛ سال چند تا های انرژی باتریظ و ذخیرهحف توانایی ماندگاری طوالنی،دارند. منظور از 

 .دارید نگه قفسه یا کمد درون را هاآن و نکنید استفاده هاباتری از که شودمی ذخیره و است

 نقد و بررسی :

های آلکاالین عمر بیشتری اند. باتریبا استفاده از تکنولوژی آلکاالین ساخته شده« )گیگاسل»این مدل از محصوالت 

دهد و پایداری خوبی ها با گذشت زمان انرژی خود را از دست نمیهای زینک کربن دارند؛ چراکه این نوع از باترینسبت به باتری

 ماندگار صورتی در انرژی این البته است؛ سال چند تا های انرژی باتریظ و ذخیرهحف توانایی ماندگاری طوالنی،دارند. منظور از 

 .دارید نگه قفسه یا کمد درون را هاآن و نکنید استفاده هاباتری از که شودمی ذخیره و است

ولتی است.  بندی این مدل های موجود در بستهریعدد باتری نیم قلمی وجود دارد و هر یک از بات بندی این مدل در بسته

های الکترونیکی مانند ریموت اطمینانی برای دستگاهنیز شناخته می شوند منبع انرژی قابل قلمی که با نام های نیمباتری

از سری »که مدل  شوند. البته باید توجه داشته باشیدهایی از این قبیل محسوب میبازی و دیگر دستگاهکنترل، اسباب

های جدیدی تهیه کنید.شان باید باتریهای گیگاسل قابلیت شارژ مجدد ندارند و پس از اتمام انرژیباتری

 

 

 

 

 شرکت راد طب درمان االبرز

      22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 



 

 

 

 

محصول مشخصات

عدد  تعداد باطری در پک

نوع باتری

 نوع بسته بندی کارتی

آلکاالین  نوع تکنولوژی باتری

ندارد  قابلیت شارژ مجدد

ولت  ولتاژ باتری

اسباب بازی، چراغ قوه و دیگر دستگاه های از این قبیل چرخه  چرخه عمر مفید

 سایر مشخصات

بدون جیوه و کادمیوم

دارای یک ماژیک هایالیت هدیه
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