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Strøm
• Batterier inkluderet
• Batteritype: AA / LR6 Alkaline
• Batterier: 2

Tekniske specifikationer
• Kabinetmateriale: ABS
• Lampetype: LED
• Lampespænding: 3,6 V

Miljøspecifikationer
• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: Clamshell blister

Dimensioner
• Enheder pr. kolli: 6
• Udv. emballagemål (B x D x H): 140 x 375 x 140 

mm
• Produktmål (B × D × H): 125 x 265 x 32 mm
• Produktvægt: 0,117 kg
•
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LED  
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