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egyenáram
• Akku típusa: C / LR14 alkáli
• Telepfeszültség: 1,5 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: Alkáli
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: PET buborékfólia

Műszaki adatok
• Élettartam: 5 év
• Felcserélhető a következővel:: C, LR14, AM2, 

14A, MN1400

Méretek
• Belső kartondoboz méretei (szxméxma): 143 x 

239 x 62 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 24
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 143 x 

239 x 124 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 83 x 120 x 25 mm
• Termék súlya: 0,138 kg
•

Elem
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Műszaki adatok
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