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Strømindtag
• Stik: Europa
• Strømforsyning: Direkte stik fra strømforsyningen
• Spænding: 220-240 V

Miljøspecifikationer
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri
• Pakkemateriale: PET

Opladning & betjening
• Aktuel opladning: 320 mA

• Opladningsindikatorer: LED
• Kontrolgrænseflade: batterierne er vendt forkert

Dimensioner
• Blister pakkemål (B × D × H): 13 x 25 x 9 cm
• Indv. emballagemål (B x D x H): 20 x 32,7 x 16 cm
• Enheder pr. kolli: 4

Strøm
• Batterikapacitet: AA 1600 mAh
• Batterier inkluderet
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

Quick Charger
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