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Acumulator FOTON pentru statie radio 

NOKIA TETRA THR880i Li-Ion 

 
Destinaţie: Echiparea radiotelefoanelor portabile tip Nokia Tetra THR880i; 

Structura : Li-Ion, 3.7V; 

Carcasă: Obţinută prin injecţie din ABS, cu mare rezistenţă de impact. 

Construcţie: Dimensiunile de gabarit şi amplasarea ploturilor pentru conexiunile externe şi performanţele 

tehnice sunt corespunzătoare staţiilor radio de tip Nokia Tetra THR880i. Bateria este echipată cu circuite care 

asigură protecţia la supracurent la încărcare sau descărcare, protecţia la scurtcircuit la bornele exterioare în 

timpul utilizării. Carcasa este închisă prin sudură ultrasonică. 

 

DATE TEHNICE 

Tensiune nominală: 3,70V; 

Capacitate nominala: min.2000mAh (2400mAh); 

 

Încărcare:  

1. Rapidă:     I = 2 A x 1ora ± 10% 

        T = 0°C……+40°C 

Notă : Pentru încărcare se va utiliza numai încărcătorul din dotarea staţiei. 

 

Descărcare/Utilizare : 

 Domeniul de temperaturi: -10°C………+50°C 

(la temperaturi sub 0°C este normal sa se reduca autonomia) 

Depozitare: 

Depozitarea pe perioade mai mari de 30 zile se face numai in stare de minim 50% incarcare. Optim, 

depozitarea se face intre 60-80% incarcare (nu se recomanda depozitarea in stare de incarcare 100% pe 

perioade mai lungi de 3 luni, deoarece acest lucru scade durata de viata a acumulatorului). La fiecare 3 luni de 

neutilizare, se recomanda verificarea si reincarcarea la 50-80%. 

Acceptat:         Temperatura: -20°C…+50°C  indiferent de starea de încărcare 

            Umiditate: 65%+25%   în circuit deschis 

Durată de viaţă : 

 În funcţie de condiţiile de exploatare, acumulatorii pot fi utilizaţi in medie la 500 de cicluri de încărcare 

descărcare. Numărul minim de cicluri de încărcare-descărcare este de 300.  

Garantie comerciala: Produsul beneficiaza de o garantie comerciala de 12 luni de la data facturii (daca nu e 

prevazut alt termen in oferta sau contractul specific cu clientul), cu conditia respectarii conditiilor de  utilizare. 

Isi pierd garantia acumulatorii care: sunt deformati, deteriorati, scurt-circuitati, desigilati, care prezinta urme de 

patrundere a lichidelor, care au seria stearsa sau eticheta lipsa. 

 

Service: Reclamatiile in perioada de garantie vor fi rezolvate de regula in max. 15 zile de la prezentarea in 

service-ului producatorului. 

 

Producator: SPRINTER 2000 S.A., Brasov, Calea Feldioarei nr. 60, Romania, www.sprinter-distribution.ro  
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