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Entrada de corrente
• Alimentação eléctrica: Ligação directa à tomada 

eléctrica
• Voltagem: 220 - 240 V

Carregamento e controlo
• Corrente de carga: 200 mA
• Indicadores de carga: LED
• Funções de controlo: polaridade errada

Potência
• Pilhas incluídas
• Capacidade das pilhas: 2 x AA 2450 mAh

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,332 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

28,4 x 20 x 17.4 cm
• Peso líquido: 0,792 kg
• Tara: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 44027 5
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,1 x 25 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,256 kg
• Peso líquido: 0,198 kg
• Tara: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 44026 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•
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