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Vermogen
• Batterijen meegeleverd
• Batterijcapaciteit: 2100 mAh
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Ecologische specificaties
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: PET
• Verpakkingstype: Clamshell blister

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 0 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

0 x 0 x 0 cm
• Gewicht: 0 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13,1 x 25 x 6,5 cm
• Nettogewicht: 0,324 kg
• Brutogewicht: 0,382 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,058 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 32,7 x 20 x 16 cm
• Nettogewicht: 1,296 kg
• Brutogewicht: 1,836 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,54 kg
•
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