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Effekt
• Batterityp: C/LR14 Alkaline
• Batterispänning: 1,5 V

Miljöpolicy
• Kemisk sammansättning: Batterier
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: PET-blisterförpackning

Tekniska specifikationer
• Hållbarhet: 5 år
• Utbytbar med: C, LR14, AM2, 14A, MN1400

Mått
• Inre kartongmått (B x D x H): 143 x 239 x 62 mm
• Antal i förpackning: 24
• Yttre kartongmått (B x D x H): 143 x 239 x 124 

mm
• Produktmått (B x D x H): 83 x 120 x 25 mm
• Produktvikt: 0,138 kg
•
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