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

- 60 Hz), 
• Motor: Motor CC de 14 V
• Potência de Consumo: 3 W
• Número de discos: 21
• Número de pontos para prender: 20
• RPM: velocidade 1: 1800 min, velocidade 2: 2200 

min
• Movimento de puxar/segundo: velocidade 1: 600, 

velocidade 2: 733

Peso e dimensões
• Design da embalagem: Caixa com janela 

incorporada e opção de suporte
• Dimensões da caixa-A: 390 x 184 x 258 mm
• Peso da caixa-A: 2550 g
• Nº de peças por caixa de transporte: 4 pcs
•
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