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Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 2450 mAh
• Τύπος µπαταριών: AA νικελίου-υδριδίου 

µετάλλου
• Tάση µπαταρίας: 1,2 V
• Αριθµός µπαταριών: 4
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 200-240 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Nικελίου-υδριδίου µετάλλου

• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 136 x 286 x 79 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 4
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 244 x 299 

x 167 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 116 x 77 x 35 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,552 κ.
•

Φορτιστής µπαταρίας
30 λεπτά  

Προδιαγραφές
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