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Peso e dimensões
• Dimensões do produto excluindo acessórios: 

299x46x64 mm
• Peso líquido do produto incluindo acessórios: 

179 g
• Dimensões da caixa-F: 350x60x120 mm
• Volume de caixa F: 2520 cm³
• Peso da caixa F [incluindo produto]: 302 g
• Dimensões da caixa-A: 374x268x274 mm
• Volume da caixa A: 27464 cm³
• Peso caixa A: 537 g
• Número de caixas-F na caixa-A: 8

Características
• Diâmetro do punho: 15 mm
• Temperatura: 175 °C
• Indicação de pronto a utilizar: O indicador muda 

de cor com aplicação de temperatura
• Tipo de aquecedor: Aquecedor em cerâmica PTC
• Ponta fria: Para utilização segura
• Cabo giratório: Para utilização cómoda

Especificações Técnicas
• Voltagem: 110-240 V
• Comprimento do fio: 1,8 m
• Regulador do compartimento: PC S-2000
• Cor/acabamento: Branco acetinado e verde lima
• Potência: 25 W

Manutenção
• Substituição

Palete
• Quantidade: 1200x800x2062
• Número de caixas por camada: 448
• Número de camadas: 8

Dados logísticos
• Código 12NC: 884465700000
• Caixa-F Cód. Barras: Veja documentação relativa 

ao seu país
• Caixa-A Cód. Barras: Veja documentação relativa 

ao seu país
• País de origem: PRC
•
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