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Strøm
• Batteritype: C / LR14 Alkaline
• Batterispænding: 1,5 V

Miljøspecifikationer
• Kemisk sammensætning: Alkaline
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri
• Pakkemateriale: Emballage
• Emballagetype: Kæmpepakke

Tekniske specifikationer
• Holdbarhed: 5 år
• Kan udskiftes med: C, LR14, AM2, 14A, MN1400

Mål
• Enheder pr. kolli: 5
• Udv. emballagemål (B x D x H): 213 x 283 x 54 

mm
• Mål (B x D x H): 50 x 195 x 43 mm
• Vægt: 1,080 kg
•

Batteri
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