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Strøm
• Batterier følger med
• Batterikapasitet: 2100 mAh
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Tekniske spesifikasjoner
• Kabinettmateriale: ABS

Grønne spesifikasjoner
• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfritt

• Emballasjemateriale: PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 17 x 25 x 6 cm
• Indre mål, eske (BxDxH): 17,7 x 27,2 x 19 cm
• Hovedeskekvantum: 4
• Produktmål (BxDxH): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Produktvekt: 0,096 kg
•

Batterilader
100 minutter  

Spesifikasjoner
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