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Είσοδος ρεύµατος
• Βύσµα: Ευρώπη
• Τροφοδοσία ρεύµατος: Άµεση σύνδεση από την 

κεντρική παροχή ρεύµατος
• Τάση: 220-240 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο, 

Χωρίς µόλυβδο
• Υλικό συσκευασίας: PET

Φόρτιση και έλεγχος
• Ρεύµα φόρτισης: 320 mA

• Ενδείξεις φόρτισης: Ενδεικτική λυχνία LED
• Λειτουργίες ελέγχου: λάθος πολικότητα

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 13 x 25 x 9 cm
• ∆ιαστάσεις εσωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 20 x 32,7 

x 16 cm
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 4

Ρεύµα
• Χωρητικότητα µπαταρίας: AA 1600 mAh
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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