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Potência
• Tipo de bateria: D / R20 Zinco-carvão
• Voltagem da bateria: 1,5 V

Especificações ecológ.
• Composição química: Zinco-carvão
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, 

PET
• Tipo de embalagem: Blister PET

Especificações Técnicas
• Vida útil na embalagem: 3 anos
• Intermutável com: D, R20, UM1, 13F, M13F

Dimensões
• Dimensões da caixa interior (LxPxA): 154 x 240 x 

70 mm
• Quantidade de caixas principais: 24
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 154 x 240 

x 140 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 83 x 120 x 35 

mm
• Peso do produto: 0,225 kg
•
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