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Technické specifikace
• Příkon: 1800 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Napětí: 220 - 240 AC V

Hmotnost a rozměry balení F
• Čisté rozměry produktu bez příslušenství: 284 x 

85 x 235 mm
• Čistá hmotnost produktu včetně příslušenství: 

1128 g
• Rozměry balení F: 310 (š) x 120 (h) x 240 (v) mm
• Hmotnost balení F [včetně produktu]: 1580 g
• Objem balení F: 8928 cm³

Hmotnost a rozměry balení A
• Rozměry balení A: 632 x 375 x 257 mm
• Hmotnost balení A-box [včetně výrobků]: 

10430 g
• Počet balení F v balení A: 6
• Objem balení A: 60909 cm³

Paleta
• Rozměry palety: 1200 x 800 mm
• Množství palet: 126 ks
• Počet vrstev: 7
• Počet balení A na vrstvu: 3
•
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