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Service
• Udskiftning

Vægt og mål F-boks
• Mål/Produkt ekskl. tilbehør: 317 (L) x 37 (B) x 42 

(H) mm
• Nettovægt/produkt inkl. tilbehør: 500,4 g
• F-boksens mål: 388 (L) x 93 (B) x 168 (H) mm
• F-boksens rumfang: 5995 cm³
• F-boksens vægt (inkl. produkt): 1070 g

Vægt og mål, A-boks
• A-boksens mål: 400 (L) x 350 (B) x 400 (H) mm
• A-boksens rumfang: 56000 cm³
• Vægt: A-box: 9040 g
• Antal F-bokse i A-boksen: 8

Palle
• Pallemål: 1200 x 800 mm
• Antal paller: 240 stk.
• Antal lag: 5
• Antal A-bokse pr. lag: 6

Logistiske data
• CTV-kode: 8844-665-00
• EAN: Please refer to pacdoc for applicable 

country code
• Oprindelsesland: Kina

Tekniske data
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Varmelegemetype: PTC
• Materiale kabinet: PET
• Ledningslængde: 1,8 m
• Farve/finish: Sort med rød kontrast
•
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