
Nastal ças pre eneloop.

Na rozdiel od batérií na jedno pouΩitie, beΩné dobíjatel’né 
batérie sa dajú pouΩit’ znova a znova, sú v¥konné a 
ne√kodia Ωivotnému prostrediu. Dobíjatel’né batérie v√ak 
mávajú tieΩ svoje muchy. Çasto sú prázdne práve vtedy, 
ked’ ich potrebujete. Skôr neΩ sa dajú pouΩit’, musia sa 
nabit’. V zariadeniach s mal¥mi energetick¥mi potrebami 
sa r¥chlo vybijú, a to aj vtedy, ak sa zariadenie nepouΩíva. 
Inak povedané, nikdy presne nevieme, çi je batéria nabitá 
alebo nie. 

SANYO, najväç√í v¥robca dobíjatel’n¥ch batérií na svete, 
dnes urobil koniec nev¥hodám spojen¥m s beΩn¥mi 
dobíjatel’n¥mi batériami. Spoloçnost’ SANYO predstavuje 
prelomovú inováciu: prvú dobíjatel’nú batériu na svete 
okamΩite pripravenú na pouΩitie - eneloop. Spája v sebe 
√piçkovú technológiu modern¥ch nikel-metal hydridov¥ch 
dobíjatel’n¥ch batérií s v¥hodami beΩn¥ch alkalick¥ch 
batérií.

V√etky dôvody teraz hovoria za prechod na túto novú 
inovaçnú technológiu. Chránit’ Ωivotné prostredie a 
zároveµ u√etrit’ – nastal ças pre eneloop! 

V√etky batérie sa v priebehu çasu samé od seba 
vybíjajú, a to aj vtedy, ked’ sa nepouΩívajú. Tento jav sa 
oznaçuje ako samovybitie. Pri beΩn¥ch dobíjatel’n¥ch 
batériách je samovybitie pomerne v¥razné. Spoloçnost’ 
SANYO v batérii eneloop markantne zredukovala efekt 
samovybíjania prostredníctvom unikátneho v¥voja nikel-
metal hydridovej technológie. Batéria eneloop preto 
ponúka optimálnu akumuláciu energie, priçom aj po 12 
mesiacoch si zachová 85 % kapacity. Eneloop je teda 
prvá batéria, ktorá sa dodáva nabitá uΩ z predajne hned’, 
ako si ju kúpite. Batéria eneloop sa preto pouΩíva ako 
jednorazová batéria hned’ po zakúpení a dá sa teda 
pouΩit’ vo v√etk¥ch aplikáciách s nízkou spotrebou, ako 
napríklad v dial’kov¥ch ovládaçoch, baterkách a hodinách.

eneloop spája v¥hody dobíjatel’n¥ch a alkalick¥ch 
batérií.

eneloop – spája rentabilitu s environmentálnou 
kompatibilitou

Najv¥raznej√ou v¥hodou 
batérie eneloop v porovnaní 
s jednorazov¥mi batériami je zaiste 
to, Ωe sa dá dobit’ 1 000-krát a 
potom sa dá zrecyklovat’. Ak batériu eneloop napríklad vybijete 
raz za t¥Ωdeµ a potom ju dobijete, budete ju pouΩívat’ 19 rokov. 
Z dlhodobého hl’adiska to je nielen úsporné, ale predchádza sa 
t¥m aj problémom s odpadom, ktor¥ by vytvorilo 1 000 batérií. 
SANYO je aktívnym çlenom niekol’k¥ch národn¥ch organizácií 
venujúcich sa zberu batérií. Spolu s ostatn¥mi v¥robcami batérií 
sme vybudovali vratn¥, triediaci a recyklaçn¥ systém, ktor¥ 
zabezpeçuje optimálnu recykláciu batérií.

eneloop robí dojem predÆΩenou Ωivotnost’ou

Vd’aka „technológii 
supermrieΩky“ od 
spoloçnosti SANYO 
a zlep√eniu zloΩenia 
elektrolytu sa 
markantne 
zredukovala miera 
samovybíjania. 

Ako jasno vidiet’ z grafu, v porovnaní s in¥mi kvalitn¥mi 
dobíjatel’n¥mi batériami si batéria eneloop aj po roku zachováva 
takmer v√etok svoj v¥kon a nepotrebuje pravidelné dobíjanie. 
To znamená istotu,Ωe zariadenie je vΩdy pripravené na pouΩtie. 
NezáleΩí na tom, kedy nabijete batériu eneloop, môΩete sa 
spol’ahnút’ Ωe zabezpeçí poΩadovan¥ v¥kon, a to aj po roku.

eneloop nesklame ani v zime

Pri nízkych teplotách, ako napríklad poças zimnej 
dovolenky, vykazuje batéria eneloop vynikajúci 
v¥kon v porovnaní s alkalick¥mi batériami. Nebola 
by √koda nechat’ si ujst’ √peciálny moment len 
preto, lebo baterky v chlade zlyhali?

S digitálnym fotoaparátom a batériou eneloop zhotovíte 
√tyrikrát viac snímok.

Máte digitálny fotoaparát, 
v ktorom pouΩívate batérie 
na jedno pouΩitie? Prejdite na 
batérie eneloop a budete robit’ 
4-krát viac snímok. Eneloop 
najmä pri aplikáciách s vysok¥mi poΩiadavkami na spotrebu 
zvysoka vyniká nad alkalick¥mi batériami. Vd’aka batérii 
eneloop nebudete musiet’ vymieµat’ batérie vo fotoaparáte.

¤al√ou v¥hodou na dovolenke je cena - kto by chcel 
platit’ za batérie v zahraniçí, kde sa obvykle predávajú za 
premr√tené ceny?

Poçínajúc digitálnymi fotoaparátmi aΩ po MP3 prehrávaçe 
a dial’kové ovládaçe çi baterky, batéria eneloop je ideálnym 
a univerzálnym zdrojom energie pre v√etky domáce 
spotrebiçe, a to aj v aplikáciách, kde sa doteraz pouΩívali 
alkalické batérie, ako napríklad v poçítaçov¥ch hrách alebo 
cestovn¥ch budíkoch. To znamená, Ωe uΩ nikdy si nebudete 
musiet’ vyberat’ z mnoΩstva rôznych typov batérií alebo 
pouΩívat’ drahé √peciálne batérie. S eneloop máte vΩdy 
poruke tú správnu batériu. 

KaΩd¥ obal s batériami eneloop sa dá znova pouΩit’ ako 
príruçné vrecko na uskladnenie batérií.

eneloop nahrádza jednorazové batérie vo v√etk¥ch 
domácich spotrebiçoch
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