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Στοιχεία logistic
• Ποσότητα παλέτας (ΕΕ): 240 τεµάχια
• Ποσότητα παλέτας (ΗΒ): 300 τεµάχια
• Μέγεθος παλέτας (ΕΕ): 113,3 x 120 x 80 εκ.
• Μέγεθος παλέτας (ΗΒ): 113,3 x 120 x 100 εκ.

Χαρακτηριστικά
• Περιστρεφόµενο σύστηµα µασάζ
• Μεταλλικό σύστηµα αποτρίχωσης
• 2 ρυθµίσεις ταχύτητας

Τεχνικές προδιαγραφές
• Πηγή ισχύος: AC (πρίζα)
• Τάση: Μετασχηµατιστής ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της χώρας
• Μοτέρ: Τύπου DC
• Κατανάλωση ρεύµατος: 3 W
• Αριθµός δίσκων: 21
• Αριθµός πλεονεκτηµάτων: 20
• Τραβήγµατα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 1: 600
• Τραβήγµατα/δευτερόλεπτο ταχύτητα 2: 733
• ταχύτητα RPM 1: 1900 λεπτά
• ταχύτητα RPM 2: 2200 λεπτά

Αξεσουάρ
• Βούρτσα καθαρισµού: Για εύκολο καθαρισµό

Βάρος και διαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 232 x 175 x 75 (υ x π 

x β) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F: 617 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 247 x 200 x 400 (υ x 

π x β) χιλ.
• Αριθµός εξαρτηµάτων συσκευασίας Α: 5 τεµάχια
• Βάρος συσκευασίας A: 3319 g
•
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