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Strøm
• Batterier inkluderet
• Batterikapacitet: 2100 mAh
• Batteritype: AA-nikkelmetalhydrid
• Batterispænding: 1,2 V
• Batterier: 4
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Miljøspecifikationer
• Kemisk sammensætning: Nikkelmetalhydrid
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri

• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: Clamshell blister

Dimensioner
• Blister pakkemål (B × D × H): 122 x 215 x 69 mm
• Enheder pr. kolli: 4
• Udv. emballagemål (B x D x H): 232 x 340 x 150 

mm
• Produktmål (B × D × H): 125 x 80 x 28 mm
• Produktvægt: 0,374 kg
•
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