APARELHOS COM BATERIAS DE LÍTIO*
LITHIUM BATTERIES POWERED DEVICES*
PROIBIDOS NA CABINE
E NO PORÃO
NOT AUTHORIZED
IN CABIN AND IN
CHECKED BAGGAGE

Cálculo da energia de uma bateria: Wh = V x Ah
Watt-hour rating calculation of one battery: Wh = V x
Lista não exaustiva
Non-exhaustive list

Com ou sem baterias
With or without batteries

Hoverboards
Self balancing
devices

Monociclos
elétricos
Self balancing
wheels

Com baterias
With batteries

Segways
Gyropods

Bagagens
motorizadas
Motorized
baggage

Bicicletas elétricas
Electric bikes

> 160Wh

Ferramentas
grandes
major tools

Drones
Drones

Baterias
Batteries

NA CABINA
IN CABIN

Bagagens equipadas com
uma bateria não amovível
Baggage equiped with a
non-removable battery

NO PORÃO
IN CHECKED BAGGAGE

Se a bateria for retirada e transportada na cabina
With battery removed and transported in cabin
Bagagens equipadas com uma bateria amovível
Baggage equipped with a removable battery

Se a bateria for deixada na bagagem
With battery left in baggage

≤ 160Wh (1)

Ferramentas pequenas
Small tools

Drones
Drones

Máquinas fotográficas
Digital cameras

Tablets
Tablets

Computadores
Laptops

Completamente desligado
Completely switched off

Apenas se o levar consigo
On one’s person

Cigarros eletrónicos, vaporizadores e artigos associados
E-cigarettes, personal vaporizers and related items

Baterias de substituição e baterias externas de emergência (2)
Spare and external power bank batteries (2)

* É proibido transportar baterias de lítio ou aparelhos danificados, defeituosos ou retirados do mercado pelo fabricante.
(1) Se energia ≤ a 100 Wh, máximo autorizado por passageiro: 15 aparelhos e 20 baterias. É necessária a autorização prévia da AIR FRANCE ou KLM para exceder
est aquantidade.
Se energia > a 100 Wh e ≤ a 160 Wh: baterias de substituição e baterias externas de emergência limitadas a 2 por passageiro. Autorização prévia da AIR FRANCE ou KLM
obrigatória para o aparelho e/ou as baterias.
(2) As baterias de substituição e baterias externas de emergência devem ser protegidas individualmente para evitar curtos-circuitos.
Consulte a sua agência de viagens ou contacte a central de atendimento AIR FRANCE através do número 3654 (a partir de França) ou +33 (0) 892 702 654 (a partir do
estrangeiro). Para a KLM, ligue para o +31 (0) 20 47 47 747.
* Devices or lithium batteries that are defective, damaged, or recalled are forbidden for transport.
(1) If Watt-hour rating ≤ 100 Wh, a maximum of 15 devices and 20 spare batteries is permitted per passenger. If more, prior approval from Air France or KLM is
mandatory.
If Watt-hour rating > 100 Wh and ≤ 160 Wh: maximum of 2 spare batteries and power bank per passenger. Prior approval from Air France or KLM for the device
and/or batteries is mandatory.
(2) Spare and power banks must be individually protected to prevent short circuits.
Please contact your travel agent or call Air France call center at 3654 (France) or +33 (0) 892 702 654 (international). For KLM, call +31 (0) 20 47 47 747.
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