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Corrente
• Pilhas incluídas
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina
• Número de pilhas: 2

Especificações Técnicas
• Material da estrutura: Alumínio
• Tipo de lâmpada: LE222
• Tensão da lâmpada: 2,25 V

Especificações ecológ.
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, 

PET
• Tipo de embalagem: Blister tipo sanduíche

Dimensões
• Peso do 'blister': 0 kg
• Quantidade de caixas principais: 10
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 143 x 219 

x 95 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 83 x 209 x 20 

mm
• Peso do produto: 0,034 kg
•
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