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входна мощност
• Напрежение: 220-240 V
• Електрозахранване: Включване направо в 

захранващата мрежа

Зареждане и управление
• Ток на зареждане: 200 mA
• Индикатори за зареждане: светодиод
• Управляващи функции: грешен поляритет

Мощност
• Капацитет на батериите: 4 x AA 1300 mAh
• Съдържа батерии
• Електрозахранване: 220-240 V

Екологични спецификации
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без 

олово
• Материал на опаковката: PET

Външен кашон
• EAN: 87 12581 40172 6
• Брой потребителски опаковки: 4
• Бруто тегло: 1,932 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,7 x 20 x 16 см
• Нето тегло: 1,392 кг
• Тегло с опаковката: 0,54 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 40171 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13,1 x 25 x 8,2 см
• Бруто тегло: 0,406 кг
• Нето тегло: 0,348 кг
• Тегло с опаковката: 0,058 кг
•

Зарядно устройство за батерии
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