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Energia ecológica com 
pastilha extra-longa.

0%
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Aparelhos auditivos 
utilizam baterias de alto 
desempenho – Duracell 
Activair com EasyTab®

As baterias para aparelhos auditivos 
modernos Duracell Activair trabalha 
com a comprovada tecnologia zinco-ar. 
Elas são adequadas para todos os tipos 
de aparelhos auditivos, de todas as 
classes de desempenho; elas atendem, 
em especial, também as exigências 
da geração moderna de aparelhos 
auditivos, com muitas funções 
adicionais que requerem uma bateria 
de alto desempenho.

Através do exclusivo design Easy Tab® 
dos adesivos, as baterias Duracell Acti-
vair para aparelhos auditivos são fáceis 
e confortáveis de trocar.

Fácil de manusear e simples 
de abrir.

Fácil de remover e simples 
de manter.



Sustentável e ecológico – 
a contribuição da 
Duracell Activair

As baterias Duracell Activair 0% Mercury 
para aparelhos auditivos não contêm 
mercúrio e são ecológicas. A bateria para 
aparelhos auditivos também é adequada 
para aparelhos auditivos que utilizam 
tecnologia sem fio e tem uma necessidade 
energética extremamente alta.

Com Duracell Activair 0% Mercury você 
tem uma bateria para aparelhos 

auditivos que se destaca através de:
•  tecnologia comprovada
•  desempenho prolongado
•  qualidade e confiabilidade constantes
•  controles rigorosos de qualidade

Utilização simples com os 
exclusivos adesivos longos.



Instruções para
Utilização de sua bateria 
para aparelhos auditivos

•  Mantenha as baterias na embalagem 
    original.
•  Armazene as baterias sempre à
     temperatura ambiente −  nunca na  
    geladeira.
•  Remova os adesivos coloridos
     apenas quando precisar da bateria.
•  Nunca carregue as baterias  soltar 
    na sua bolsa − e certifique-se de 
    que elas não entrem em contato 
    com objetos metálicos.
•  Descarte as baterias sempre de 
    modo ambientalmente correto.
•  Nunca tente recarregar as baterias.



Sua opinião é importante 
para nós

Suas experiências com as baterias  
para aparelhos auditivos Duracell  
Activair com EasyTab® nos interessam 
− seja com o desempenho ou com o 
manuseio simples. Seu especialista  
em aparelhos auditivos terá prazer  
em encaminhar a sua opinião para  
nós.

Esta visão geral o ajudará a encontrar 
o tamanho correto de sua bateria 
Duracell Activair.
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Para mais informações, entre em 
contato com seu especialista em 
aparelhos auditivos.

www.duracell-activair.com
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A Duracell e a Activair são marcas comerciais registadas 
da Duracell U.S. Operations, Inc. e Duracell Batteries BV, 
conforme aplicável, nos EUA e outros países, usadas sob 
licença. Todos os direitos reservados.


