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Effekt
• Batterier medföljer
• Batterikapacitet: 2 450 mAh
• Batterityp: AA-batterier av NiMH-typ
• Batterispänning: 1,2 V
• Antal batterier: 4
• Strömförsörjning: 200-240 V

Miljöpolicy
• Kemisk sammansättning: NiMH 

(nickelmetallhydrid)

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

Mått
• Blistermått (B x D x H): 136 x 286 x 79 mm
• Antal i förpackning: 4
• Yttre kartongmått (B x D x H): 244 x 299 x 

167 mm
• Produktmått (B x D x H): 116 x 77 x 35 mm
• Produktvikt: 0,552 kg
•
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