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Voeding
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Aantal batterijen: 2

Technische specificaties
• Materiaal van de behuizing: Aluminium
• Type lamp: LE222
• Voltage lamp: 2,25 V

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Klapblister

Afmetingen
• Gewicht van de blisterverpakking: 0 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 10
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 143 x 219 x 95 mm
• Afmetingen van het product (BxDxH): 83 x 209 x 

20 mm
• Gewicht van het product: 0,034 kg
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