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Jade-keramisk beläggning

Vårdande jon-funktion



 

Servicetillgänglighet
• Byten

Vikt och mått, F-låda
• Nätprodukt, vikt exkl. tillbehör: 317 (L) x 37 (B) x 

42 (H) mm
• Vikt för nettoprodukt inkl. tillbehör: 500,4 g
• F-låda, mått: 388 (L) x 93 (B) x 168 (H) mm
• F-låda, volym: 5995 cm³
• F-låda, vikt (inklusive produkt): 1070 g

Vikt och mått, A-låda
• A-låda, mått: 400 (L) x 350 (B) x 400 (H) mm
• A-låda, volym: 56000 cm³
• A-låda, vikt: 9040 g
• Antal F-lådor i A-låda: 8

Pall
• Pall, mått: 1200 x 800 mm
• Pall, kvantitet: 240 bit
• Antal lager: 5
• Antal A-lådor per lager: 6

Logistisk information
• CTV-kod: 8844-665-00
• EAN: Se förpackningsinformationen för tillämplig 

landskod
• Ursprungsland: Kina

Tekniska data
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Värmetyp: PTC
• Material, hölje: PET
• Sladdlängd: 1,8 m
• Färg/behandling: Olivsvart med kaviarfärgade 
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