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Carregador de pilhas

SCB5055NB



 

Potência
• Pilhas incluídas
• Capacidade das pilhas: 2100 mAh
• Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50/60Hz

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,1 x 25 x 6,5 cm
• Peso líquido: 0,324 kg
• Peso bruto: ,382 kg
• Tara: 0,058 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,7 x 20 x 16 cm
• Peso líquido: 1,296 kg
• Peso bruto: 1,836 kg
• Tara: 0,54 kg
•

Carregador de pilhas
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