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Virta
• Pariston malli: AA/R6, sinkkihiili
• Akun jännite: 1,5 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Kemiallinen rakenne: Sinkkihiili
• Raskasmetallit: Ei kadmiumia, Ei elohopeaa
• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: PET-muovipakkaus

Tekniset tiedot
• Varastointiaika: 3 vuotta
• Yhteensopivuus: AA, R6, UM3, 15F, M15F

Mitat
• Pakkauksen sisämitat (LxSxK): 

137 x 163 x 50 mm
• Määrä pakkauksessa: 36
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 135 x 160 150 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 83 x 120 x 15 mm
• Tuotteen paino: 0,084 kg
•
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