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NEN-IEC 60285:1995/A2:1999 en;fr
Nederlandse

norm

NEN-EN-IEC 60285/A2 (en; fr)

Alkaline secondary cells and batteries Sealed nickel-cadmium cylindrical
rechargeable single cells (IEC
60285:1993/A2:1998,IDT)

januari 1999
ICS 29.220.30
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