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Strøm
• Batterier inkluderet
• Batteritype: AAA / LR03 Alkaline
• Batterier: 3

Tekniske specifikationer
• Kabinetmateriale: ABS og gummi
• Lampetype: LED
• Lampespænding: 3,8 V

Miljøspecifikationer
• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: Clamshell blister

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 15 x 32,9 x 4,6 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

5,9 x 13 x 1,8 tomme

• Nettovægt: 0,12 kg
• Nettovægt: 0,265 lb
• Bruttovægt: 0,181 kg
• Bruttovægt: 0,399 lb
• Taravægt: 0,061 kg
• Taravægt: 0,134 lb

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 

50,8 x 18,1 x 16,9 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

20 x 7,1 x 6,7 tomme
• Nettovægt: 0,72 kg
• Nettovægt: 1,587 lb
• Bruttovægt: 1,52 kg
• Bruttovægt: 3,351 lb
• Taravægt: 0,8 kg
• Taravægt: 1,764 lb
•
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