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

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: ABS

Miljöpolicy
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri

• Förpackningsmaterial: PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Mått
• Blistermått (B x D x H): 17 x 25 x 6 cm
• Inre kartongmått (B x D x H): 17,7 x 27,2 x 19 cm
• Antal i förpackning: 4
• Produktmått (B x D x H): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Produktvikt: 0 096 kg
•
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