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Virta
• Sisältää paristot
• Akun kapasiteetti: 2100 mAh
• Pariston malli: AA nikkelimetallihydridi
• Akun jännite: 1,2 V
• Paristojen määrä: 4
• Virransaanti: 220 - 240 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Kemiallinen rakenne: NiMH
• Raskasmetallit: Ei kadmiumia, Ei elohopeaa

• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: Simpukkamuovipakkaus

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 125 x 170 x 92 mm
• Määrä pakkauksessa: 4
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 192 x 255 x 151 

mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 118 x 75 x 78 mm
• Tuotteen paino: 0 343 kg
•
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