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Specificaţii tehnice
• Tensiune: 110-127 V
• Material carcasă pentru ondulator: ABS
• Lungime cablu: 2 m
• Alimentare: 2100 W

Dimensiuni și greutate
• Greutate netă produs (incl. accesoriile): 657 g
• Dimensiune cutie: 310x120x240 mm
• Greutate cutie (incl. produsul): 1010 g
• Dimensiuni bax: 630x375x261 mm
• Greutate bax: 6980 g
• Număr de cutii în bax: 6

Service
• Înlocuire

Palet
• Cantitate: 1200x800
• Număr de baxuri pe strat: 3
• Număr de straturi: 7

Date logistice
• Cod 12NC: 8844 983 01660
• Cutie EAN: Consultaţi documentaţia pentru ţara 

dvs.
• Bax EAN: Consultaţi documentaţia pentru ţara 

dvs.
• Ţara de origine: PRC
•
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