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Especificações técnicas
• Fonte de alimentação: AC (corrente elétrica)
• Voltagem: 100 V, 110 - 127 V ou 220 - 240 V (50-

60 Hz)
• Motor: Tipo DC
• Consumo de energia: 3 W
• Número de discos: 21
• Número de pontos de retirada: 20
• RPM: velocidade I: 1,900 min, velocidade II: 2,200 

min
• Pinçadas/segundo: velocidade I: 600, velocidade II: 

733

Acessórios
• Capa redutora para áreas sensíveis
• Escova de limpeza

Dados logísticos
• CTV: 884640802000
• Tamanho do pallet: União Européia: 80 x 120, Grã 

Bretanha: 100 x 120 cm
• Quantidade de paletas: EU: 120, GB: 120 pcs
• Número de camadas: União Européia: 3, Grã 

Bretanha: 2
• Número de caixas A por camada: União Européia: 

10, Grã Bretanha: 15

Peso e dimensões
• Dimensões da caixa F: 190 x 90 x 240 mm
• Design da embalagem: Caixa com visor, 

embalagem em blister e opção para pendurar
• Caixa F - Peso: 551 g
• Dimensões da caixa A: 390 x 184 x 258 mm
• Número de peças por caixa A: 4 pcs
• Peso da caixa A: 2454 g
•
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