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 AA pili şarj eder

 pillerinizi bu Soketli Şarj Cihazını kullanarak bir gecede şarj edin. Aynı anda 
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Güç
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz

Teknik özellikler
• Muhafaza malzemesi: ABS

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız, Kurşunsuz

• Ambalaj malzemesi: PET
• Ambalaj türü: Kapaklı plastik

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 13 x 25 x 9 cm
• İç karton boyutları GxDxY: 20 x 32,7 x 16 cm
• Ana karton miktarı: 4
•

Pil şarj cihazı
  

Teknik Özellikler
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