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Vikt och mått, F-låda
• Mått: 172 x 63 x 192 (l x b x h) mm
• Vikt: 269 g

Vikt och mått, A-låda
• Mått: 400 x 181 x 219 (l x b x h) mm
• Vikt: 1 851 g
• Antal enheter per A-låda: 6 bit

Logistisk information
• CTV: 8846 322 0300
• Pallstorlek: EU: 120 x 80 x 102, GB: 120 x 100 x 

102 cm
• Pall, kvantitet: EU: 240, GB: 360 bit
• Antal lager: EU: 4, GB: 4
• Antal A-lådor per lager: EU: 10, GB: 15

Byten
• Skärblad HP6120: CTV: 884612000000
• Lamineringsskärmekanism och fjäder HP2909: 

CTV: 884290931000

Tekniska data
• Strömkälla: Batteri
• Skärblad: 3 zoner
• Material, skärblad: Nickel
• Antal skyddständer: 43
• Antal skärtänder: 37
• Antal lameller: 27
• Tryck, trimmer (N): 1
• Tryck, skärsystem (N): 2,5
• Rotation per minut: 7 500
• Motor: Permanent 3 V
• Material, hölje: ABS/PP/SEBS
• Vikt, ladyshave: 119 g
• Färg: Mint
•
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