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 kompakti laturi on ihanteellinen matkoilla. Mukana tulee kaksi verkkolaitetta, 

 voit ladata AA- ja AAA-akkuja jopa kahdessa tunnissa - kaikkialla maailmassa. 
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Virta
• Sisältää paristot
• Akun kapasiteetti: 2300 mAh
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Tekniset tiedot
• Kotelon materiaali: ABS

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

lyijyä
• Pakkausmateriaali: PET
• Pakkaustyyppi: Simpukkamuovipakkaus

Tuotteen mitat
• Johdon pituus: 0 cm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 0 x 0 x 0 cm
• Paino: 0 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 13,1 x 25 x 8,5 cm
• Nettopaino: 0,24 kg
• Kokonaispaino: 0,298 kg
• Taara: 0 058 kg
• EAN: 87 12581 40135 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,7 x 20 x 16 cm
• Nettopaino: 0,96 kg
• Kokonaispaino: 1,5 kg
• Taara: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 40137 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
•
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