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Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 2450 mAh
• Tip baterie: AA NiMH
• Tensiune baterie: 1,2 V
• Număr de baterii: 4
• Alimentare: 200-240 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: NiMH
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur

• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 136 x 286 x 79 mm
• Cantitate bax: 4
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 244 x 299 x 

167 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 116 x 77 x 35 mm
• Greutate produs: 0,552 kg
•

Încărcător baterii
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