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Effekt
• Batterier medföljer
• Batterikapacitet: 2 100 mAh
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Miljöpolicy
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri
• Förpackningsmaterial: PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Produktstorlek
• Kabellängd: 0 cm
• Produktens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Vikt: 0 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

13,1 x 25 x 6,5 cm
• Nettovikt: 0,324 kg
• Bruttovikt: 0,382 kg
• Taravikt: 0,058 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 32,7 x 20 x 16 cm
• Nettovikt: 1,296 kg
• Bruttovikt: 1,836 kg
• Taravikt: 0,54 kg
•
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