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Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: Όχι
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλικές C / LR14
• Αριθµός µπαταριών: 2

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήµατος: ABS
• Τύπος λάµπας: KPR102
• Τάση λάµπας: 2,4 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία Sandwich 

µπλίστερ

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 33094 1
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

11,7 x 25,3 x 5,1 εκ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

4,6 x 10,0 x 2,0 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,074 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,163 lb
• Μικτό βάρος: 0,108 κ.
• Μικτό βάρος: 0,238 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,034 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,075 lb

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 33095 8
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40,7 x 16,2 x 13,5 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

16,0 x 6,4 x 5,3 ίντσα
• Καθαρό βάρος: 0,444 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,979 lb
• Μικτό βάρος: 0,81 κ.
• Μικτό βάρος: 1,786 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,366 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,807 lb
•
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