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Effekt
• Batterier medföljer: Nej
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: Naturligt gummi
• Lamptyp: KPR104
• Lampspänning: 2,2 V

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Hängande etikett

Mått
• Antal i förpackning: 6
• Yttre kartongmått (B x D x H): 155 x 345 x 115 

mm
• Produktmått (B x D x H): 110 x 250 x 35 mm
• Produktvikt: 0,122 kg
•
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