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Virta
• Sisältää paristot: Ei
• Pariston malli: D/LR20 (alkali)
• Akkujen määrä: 2

Tekniset tiedot
• Kotelon materiaali: Luonnonkumi
• Hehkulampun tyyppi: KPR102
• Hehkulampun jännite: 2,4 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: Hang Tag -pakkaus

Mitat
• Määrä pakkauksessa: 6
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 250 x 430 x 115 

mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 110 x 275 x 60 mm
• Tuotteen paino: 0,269 kg
•
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