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Jad și ceramică

Tratament cu ioni



 

Service
• Înlocuire

Greutate și dimensiuni cutie
• Dimensiuni nete produs (fără accesorii): 317 (L) x 

37 (Lăţ) x 42 (Î) mm
• Greutate netă produs inclusiv accesoriile: 500.4 g
• Dimensiune cutie: 388 (L) x 93 (Lăţ) x 168 (Î) mm
• Volum bax: 5995 cm³
• Greutate cutie (inclusiv produsul): 1070 g

Greutate și dimensiuni bax
• Dimensiuni bax: 400 (L) x 350 (Lăţ) x 400 (Î) mm
• Volum bax: 56000 cm³
• Greutate cutie (A-box): 9040 g
• Număr de cutii în bax: 8

Palet
• Dimensiuni palet: 1200 x 800 mm
• Cantitate palet: 240 buc.
• Număr de straturi: 5
• Număr de baxuri pe strat: 6

Date logistice
• Cod CTV: 8844-665-00
• EAN: Consultaţi documentaţia pentru codul 

aplicabil al ţării
• Ţara de origine: China

Date tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Frecvenţă: 50-60 Hz
• Tip element de încălzire: PTC
• Material carcasă: PET
• Lungime cablu: 1,8 m
• Culoare/finisaj: Negru măslină cu accente de 

caviar
•
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