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Hassas düzeltme parçası

Tutması kolay düzeltme başlığı
Ayarlanabilir düzeltme tarağı uzunluğu

Lüks seyahat çantası



 

Lojistik verileri
• CTV kodu: 8846 390 01000
• Bir katmandaki A-box sayısı (EU): 12
• Bir katmandaki A-box sayısı (GB): 15
• Katman sayısı (EU): 8
• Katman sayısı (GB): 8
• Palet miktarı (EU): 96 A-Box adet
• Palet miktarı (GB): 128 A-Box adet
• Palet boyutu (EU): 1200 x 800 x 1984 mm
• Palet boyutu (GB): 1200 x 1000 x 1984 mm

Teknik veriler
• Güç kaynağı: 1 x AAA tip alkalin pil (dahil değildir)
• Tıraş tabakası: Nikel
• Malzeme tabakası: Nikel
• Koruyucu diş sayısı: 35
• Kesici diş sayısı: 29
• Motor: DC Motor
• Voltaj: 1,5 V d.c.
• Muhafaza malzemesi: ABS
• Hassas düzeltici ağırlığı: 18,3 gr
• Renk(ler): Koyu Zambak

F-box ağırlık ve boyutlar
• Boyutlar: 206 X 98 X 50 mm
• Ağırlık: 148 gr

A-box ağırlık ve boyutlar
• Boyutlar: 310 X 210 X 230 mm
• Ağırlık: 2000 gr
• A-kutusu içindeki parça sayısı: 12 adet
•
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