
RAYOVAC BATERIE DO APARATÓW
SŁUCHOWYCH TYP 312 30szt
Rayovac Extra Advanced typ 312 / PR41

 
RAYOVAC EXTRA ADVANCED to najmocniejsze oraz najbardziej polecane baterie do aparatów słuchowych na rynku.
Cieszą się dobrą opinią użytkowników za ich jakość oraz właściwości.
Baterie cynkowo-powietrzne Rayovac to bardzo wysoka pojemność przy zachowaniu niewielkiej wagi bateryjki. Dobrze
znoszą rozładowanie wysokim prądem. Dodatkowo zepewniają bardzo stabilne napięcie wyjściowe podczas całego cyklu
życia baterii - nie bez znaczenia w przypadku wielu urządzeń medycznych.

Baterie posiadają najwyższa gęstość zgromadzonej energii spośród wszystkich mini bateryjek (3x większą od baterii
srebrowych oraz 5x większą od baterii alkalicznych). Dodatkowo baterie działają prawidłowo w b. szerokim zakresie
temperatur: od -10 do 50st. C.

Każda z baterii opakowana została w pojedynczy ochronny blister.
Rodzaj: bateria cynkowo - powietrzna (zinc air)
 
Zastosowanie:
+ aparaty słuchowe,
+ procesory mowy,
+ urządzenia medyczne wymagające pewnego i wydajnego zasilania
+ akcesoria szpiegowskie,
+ urządzenia podsłuchowe
 
Napięcie nominalne: 1.45V
Model: 312 / PR41
Inne oznaczenia: B3124, B347PA, AC312E, PR41, HA312, 312AU, 312AU, DA312, 312HPX, s312, p312, ZA312,
PR312, AC312
Baterie bez zawartości rtęci - Hg 0%
Wymiary: 7.9 x 3.6 mm
 
SPOSÓB UŻYTKOWANIA:
Po zdjęciu nalepki ochronnej należy odczekać przynajmniej ok. 2 minut zanim bateria zostanie uruchomiona



w urządzeniu. Czas ten jest potrzebny na wniknięcie tlenu w struktury baterii - dopiero wtedy bateria się aktywuje
i osiąga odpowiednie napięcie do pracy.
Podczas eksploatacji baterii należy również zadbać aby komora baterii miała możliwość dalszej penetracji powietrza.
Baterie będę wystarczyć na dłużej, jeśli pochodzą ze świeżej produkcji (długi termin przydatności) i są przechowywane
w suchym i chłodnym miejscu (unikaj przechowywania baterii w gorących miejscach oraz zimnych np. w lodówce -
powoduje to zmniejszenie żywotności).
Ponadto warto pamiętać o wyłączaniu aparatu na noc oraz gdy ma być długo nieużywany. Zaleca się także komorę na
baterie w aparacie zostawiać otwartą na noc - dzięki temu nie osadzi się w niej wilgoć, która źle wpływa na baterie.
 
UWAGA:
Stosowania baterii innych niż cynkowo-powietrzne (baterie alkaliczne są znacznie słabsze i mogą wylać). Unikaj
trzymania w aparacie baterii rozładowanych lub mieszania baterii różnych marek bądź baterii nowych ze starymi -
wymieniaj zawsze cały komplet. Nie wolno również trzymać baterii luzem razem z metalowymi przedmiotami.
 
WPŁYW NA ŻYWOTNOŚĆ BATERII:
- większy poziom wzmocnienia w aparacie,
- włączenie dodatkowych funkcji
- przebywanie w hałasie
- długotrwała rozmowa przez telefon (przy uchu),
- duża wilgotność powietrza,
- wysokie bądź niskie temperatry

Opis producenta

Rayovac rozpoczął swoją działalność w 1906 roku w Wisconsin w USA. Pierwszy zakład produkcyjny w Europie został
uruchomiony w 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Każdego roku produkuje i eksportuje setki milionów baterii do aparatów
słuchowych do ponad 100 krajów na całym świecie.
Rayovac jest odpowiedzialny za jedne z najbardziej przełomowych odkryć w sektorze zasilania urządzeń słuchowych,
w tym wprowadzenie na rynek pierwszej baterii cynkowo-powietrznej w 1977, która od tego czasu stała się dominującą
technologią stosowaną przy produkcji baterii do aparatów słuchowych.
W październiku 2014 r., wprowadził na rynek w Europie pierwszą linię produktów bez rtęci, po raz kolejny potwierdzając
pozycję lidera i pioniera w produkcji akumulatorów do aparatów słuchowych i nie tylko.
 


