
Energia ecológica com 
pastilha extra-longa.
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Baterias inovadoras para aparelhos auditivos 
que atendem a todas as demandas dos clientes

Duracell Activair é, há muito, a escolha premium de 
especialistas em aparelhos auditivos e representa alto 
desempenho e a melhor “sales performance” no mercado 
de aparelhos auditivos.

As baterias para aparelhos auditivos atendem a todas as 
exigências dos aparelhos auditivos modernos, que tem 
alta necessidade energética para funções adicionais e 
para a utilização de tecnologias sem fio.
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Baterias ecológicas para maior satisfação do cliente
– com tecnologia zinco-ar sem mercúrio

Através da combinação de um longo 
tempo de execução, qualidade constan-
te, confiabilidade e de facilidade revolu-
cionária na utilização, você poderá, com 
as baterias para aparelhos auditivos Du-
racell Activair, utilizar as possibilidades 
do mercado em expansão de aparelhos 
auditivos da maneira ideal.
 

Melhor usabilidade
O EasyTab® extra longo melhora o 
manuseio de baterias pequenas.
Graças aos adesivos codificados por 
cores, seus clientes podem reconhecer o 
tamanho das baterias com facilidade.

A linha Duracell Activair
Adequada para todos os tipos habituais 
de aparelhos auditivos, tanto para 
High Power, para modelos digitais e 
analógicos. 

Graças à Easy Tab®, a troca das baterias é simples como nunca.

Outras vantagens das baterias para 
aparelhos auditivos Duracell Activair

•  Imagem de marca forte, reconhecida   
     mundialmente, como vantagem 
     competitiva.
•  Feitas na Alemanha — as baterias
     Duracell Activair oferecem um nível 
     de tensão alto e estável para uma
     escuta prolongada.
•  Testes de produto abrangentes e suporte  
     técnico garantem uma alta confiabilidade.
•  Compartimento de bateria de aço 
     inoxidável  evita a corrosão — 
     desempenho ideal mesmo em condições                
     extremas devido à vedação tripla e ao      
     filme PTFE.
•  Embalagem protetora — embalagem
     exclusiva para proteção ideal e
     armazenamento fácil das baterias.

Fácil de manusear e simples de 
abrir.

Utilização simples com os 
exclusivos adesivos longos.

Fácil de remover e simples de 
manter.

     



Duracell Activair pode ser obtida exclusivamente junto a especialistas em 
aparelhos auditivos. Duracell Activair para uma fidelização forte dos clientes.
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Materiais POS

Os atraentes materiais POS de alto valor — 
como, por exemplo, o display de plexiglás 
Duracell Activair com quatro ganchos —
garantem uma venda rápida.

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. 

www.duracell-activair.com

Europa, Oriente Médio e África: VARTA Microbattery GmbH, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen, Alemanha, Tel. (+49) 7961 921 790
América: VARTA Microbattery Inc., 555 Theodore Fremd Avenue, Suite C 304, Rye, NY 10580, EUA, Tel. (+1) 914-592 2500
Região Ásia-Pacífico: VARTA Microbattery Pte, Ltd., 300 Tampines Avenue 5, #05-01, Tampines Junction, 529653 Singapura, Tel. (+65) 6 260 5801

Experiência de mercado da qual você se beneficia

Para nós, as exigências de nossos clientes quanto a 
baterias para aparelhos auditivos é muito importante. 
Portanto, as sugestões dos clientes influenciam o 
desenvolvimento de nossos produtos. Apenas assim 
podemos ter certeza de que nossas inovações atendem 
as necessidades do mercado e dos clientes.


