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boterie Pro seináňenÍ spotřebitelů

uvárlíme správné použltÍ všec' h typů baterit

vyrobených D. p-'BATERIA SLANÍ

noročlÁxrK TYp 5044

:-,-
PoUŽITÍ: pro kapesní svÍtilny O pro

tranzistorové přijímače:

procnÁ BATERIE TYP 3l3

napětí 4'5 v

6ks
6Ks

T61
T63

Havana
Luník
Akcent :

HlTAcHI kabelkový
NATIONAL Sramo .

zdroi zvuku i PohYbu

Mc - 2'40 Kčs

PoUŽrTÍ: pro kapesní svítilny o pro tranzistorové přiiímače typ Akient a iiné -
2 ks a pro holicí strojky t8la a jiné o pro mechanické tlračky 

' 
pro eiek'mnické

přÍstroie

Mc - 1'60 Křs

T61
T63

6ks
6ks
6Ks
4ks
6ks

proholicístro,iky.promechanickéhračky.iakoŽhavicízdroiproelektronkovépřiiÍmačestarších
typů: Minor, RekIeant a jiné o pro elektronrcké přístroje

MC - 2i20 KčsmoločlÁxrK TYP 87 v kovovém obolu

napětí 1,5 V

PoUZITI: dopÓručuie se zejména pro tranzÍstoTové přiiímače:

Havana
Luník
Akcent
HITAcHI kabelkový

NATIONAL STAÍIO .

6ks
6ks
6ks
6Ks
6ks
4Ks
6Ks

pro elektronické přístroie a Kovový obal zabraňuie

]hrání spotiebiě proti poŠkozenÍ-

pronikání e1ektrolytu na povrch článků a tÍm



toxočtÁNEK wP 83 v kovovém ol*ilu
'l

napětí 1,5 v

ug - 1'00 Křc

PoUŽITl: doporučuie se žejména pro tranzlstoro_vé přijÍmače IZabraričnÍ ÝýrobyJ
např. autopřijÍmač HrTACHI - 4 ks o pro elektronické přÍstroje a Kovový obal zabra_ňuje pronikánÍ e'ektrolytu na povrch článků a tÍm chránÍ spotřebič proti poškozenÍ.

TuŽKoVÝ noNočLÁNEK TYP l54

napětÍ L5 v

PoUŽlTl: pro ranzistorÚvé přijÍmače: Doris

Dana

ME - 1,30 Křs

Monika
Orbita ff

4ks
2ks
4ks
4ts
2ks
.6 ks

3ks

.4 ks
2ks
2ks

Iris

Banga

Piknik
Koyo

Aiwa
standařd

radiostanice VKp 050 .
a jiné

pro mechanické hfačky a pro elektrické přÍstroie

6ks

lf.,Hr" 
svítilny 

' 
pro ň'ócnánicke ňračky o do přÍstrojů' pro nedoslýchavé o. pro clektronické

mAtÁ xUtATÁ IATERIE TYP 223
napětÍ 3 v
PoUŽITÍ: pro kapesní SvÍtilny o pro tlanzistorové přiiírriače:

Mc - 1,20 Kčs

Monika
Iris
Twist
Mambo

2ks
2ks
2ks
2ks

vEtKÁ KULATÁ BATERIE TYP 233
napětÍ 3 v

MC '- 1,80 t(ř3.

PoUŽITÍ: pro kapesnÍ svÍtilny a pro tranzistorové přijíňače:

autopřijÍmač HITACHI 2ks
3ks
2ks
2ss

Perla
T58. . . j .,,j.
Mir



DEsTtěKovÁ BATER|E TYP slD ,

napětí 9 v

PoUZrTi: pro tranzistorové přiiímače:

pro elektronické přÍstroje

MC_íKřs

T60 1ks

1ks
1 :ís

Zuzana

Standard SR-F

a jiné
470

DEsTÉKovÁ BATER|E TIP 7lD
napětí 6 v

PoUŽITÍ: pťo tranzistorové přijÍmače: Doris

BATER|E TYP 5loo Mc - 10,50 I(řs

napětÍ 9 v
PoUŽrTÍ: pro tranzistorové přrjÍmače o provoznÍm ňapětÍ 9V InamÍsto ba-
terie 51DJ jako zdroi mimo přijÍma č o Tato baterie zaručuje několika-
násobně levněiší provoz Doporučuje se zejména v domácnostech, na cha_.
tách a podobně.

BATENIE TYP 5TO2

Mc _ 6'50 Kěs

. lls a jiné

rozmě.y: 126 x 24 x 68 mm

napětÍ 0 v
PoUŽITÍ: pro tranzistorové přijímače o provozním napětí 6v [namÍsto ba_
teTie 71D nebo 4tužkových čtánků ryp 154J jak zdroj mimo:přijímač o Tato.
baterie zaručuje několikanásobně levnějšÍ provoz. Doporučuje se zejména na
chatách, v domácnostech a podobně.

Mc_8Kús

MG - 22 Kčs

DEsTtčKovÁ BATER|E
TYP 933090

napětÍ 90 V

PoUŽITl: pro elektronkové rattio_

břijímače oiient a jiné pro elek_

tronické přÍstroje

rozměry 87 Í 24 x 68

DEsTÉKovÁ BATERIE lrIP 92;2067

napětÍ 67'5 v

PouŽITÍ: pro elektronkové radiopřijímače Minor a jiné o pro elektronické přÍstroie

DEsilčKovÁ BATERIE TYP 9l2o45
Mc_uKčs

napětí +5 v

' PoUŽITi: pro €lektronkové
,'radiopřijímače Rekreant,

MinoŤ a jiné.



TYP S2
TYPSS

Mc- 7 Kč8

Mc _ 20 Kčs

Mc-5Kčs

Mc - 7'50 Kěs

t40zvoNKovÁ BATERIE TYP

napětí 4'5 v

PoUzITl: pro domovnÍ zvonky a jiná sisnální zařízenÍ

GAtvANlcKÝ člÁrrr

.1il
)

:t-x

nanětí 1,4 v

PoUŽITÍ: jako zdroje Žhavíciho napětí pro přijímače starších typů o jako zdroje

světla pro chaty" do' sklepů a podobně O .iako zdroje pro telefonnÍ aparáty O

pro různá elektlonická zařízení

sucHÝ NIKL KADrnlovÝ AKunUtÁToR TYp Nicd 225

sUcHÝ NlKt KADttovÝ AKUrnuLÁŤoR TYP Nicd 'l5o
lpo vybití je nutné akumulátor znovu nabít)

velikosti tuŽkového článku typ 154 a napětí 1,2 v a kapacita 450 mAh

PoUZIT|: pťo steiné účely jako monočlánek tužkový typ 154

n
ANoDoYÁ BATERIE TYP AB 90

Mc - 33 Kč3

n€pětÍ 90V

PoUŽITl: jako zdroie bateriových přiiímačů star_

ších typů o jako zalroje pro etektronické přístroje

Rozměry: 197X155X78 mm

nN 211j!67 - 4654 - F-12*72072

' knoflíkový tvar a napěti 1,2v a kapacita 225 mAI1

PoUzITl: pro kapesní svítilny dobíjecí a pro elektronické přÍstmje

' - -'< ' _!! - t.t t I | | --- -,r--

Mc - 1í,50 Kčs

ffi

ANoDovÁ BATERIE TYP AB t2o
Mc - 43 Kčs

napeti izo v

PoUŽITl: iako zdroje bateriových přiiímačů star_

ších typů a jako zdroie pro elektronické přístroie

Rozměry: 259X155x78 mm

------.-----'--'

Mc - 31 Kčs

sUcHÝ NlKt KADrnloYÝ AKunULÁron wp Nicd 2ooo

[po Vybití je nutné akumulátor znovu nabít)

velikosti monočlánku typ 5o44l87 a napětí 1'2 v a kapacita 2000 mAh

PoUZIT|: pro stejné účely 
'ako 

monočlánky typ 5044 a typ 87 '


