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Moc
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 1300 mAh
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowe, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiały opakowaniowe: tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 13 x 25 x 9 cm
• Wymiary wewnętrzne kartonu (SxDxW): 20 x 

32,7 x 16 cm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 4
•

Ładowarka akumulatorów
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