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Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 2100 mAh
• Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 0 x 0 x 0 cm
• Greutate: 0 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13.1 x 25 x 6,5 cm
• Greutate netă: 0,324 kg
• Greutate brută: 0,382 kg
• Greutate proprie: 0,058 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32,7 x 20 x 16 cm
• Greutate netă: 1,296 kg
• Greutate brută: 1,836 kg
• Greutate proprie: 0,54 kg
•
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