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Virta
• Sisältää paristot
• Akun kapasiteetti: 2300 mAh
• Pariston malli: AA nikkelimetallihydridi
• Akun jännite: 1,2 V
• Akkujen määrä: 4
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz

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

• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: Simpukkamuovipakkaus

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 137 x 255 x 79 mm
• Määrä pakkauksessa: 4
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 238 x 167 x 167 

mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 125 x 80 x 28 mm
• Tuotteen paino: 0,479 kg
•
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