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Feszültség
• Elemmel ellátva
• Akkumulátorkapacitás: 2100 mAh
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Termék méretei
• Kábelhosszúság: 0 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 cm
• Tömeg: 0 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13,1 x 25 x 6,5 cm
• Nettó tömeg: 0,324 kg
• Bruttó tömeg: 0,382 kg
• Önsúly: 0,058 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,7 x 20 x 16 cm
• Nettó tömeg: 1,296 kg
• Bruttó tömeg: 1,836 kg
• Önsúly: 0,54 kg
•
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