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Strøm
• Batterier inkluderet
• Batterikapacitet: 2100 mAh
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

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

Produktmål
• Kabellængde: 0 cm
• Mål på produkt (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Vægt: 0 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 13,1 x 25 x 6,5 cm
• Nettovægt: 0,324 kg
• Bruttovægt: 0,382 kg
• Taravægt: 0,058 kg

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 32,7 x 20 x 16 cm
• Nettovægt: 1,296 kg
• Bruttovægt: 1,836 kg
• Taravægt: 0,54 kg
•
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