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SCB4375CB



 

Napájanie
• Batérie pribalené
• Kapacita batérií: 2600 mAh
• Napájanie: 220-240 V

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)

• Baliaci materiál: PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 17 x 25 x 

6 cm
• Rozmery vnútornej lepenky Š x H x V: 17,7 x 27,2 

x 19 cm
• Množstvo hlavnej lepenky: 4
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Hmotnosť produktu: 0 096 kg
•

Nabíjačka batérií
200 minút  
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