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Vermogen
• Batterijtype: 9V/6LR61 alkaline
• Batterijvoltage: 9 V

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Alkaline
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton
• Verpakkingstype: Folie

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 5 jaar
• Vervangbaar door: 9V, 6LR61, AM6, 1604A, 

MN1604

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 30
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 225 x 296 x 54 mm
• Productafmetingen (B x D x H): 16 x 100 x 48 mm
• Gewicht: 0,200 kg
•
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