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Príkon
• Typ batérie: Zinkovo-uhlíková batéria C / R14
• Napätie batérie: 1,5S-Vi V

"Green" špecifikácie
• Chemické zloženie: Zinko-uhlíkové
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg
• Baliaci materiál: Lepenka, PET
• Typ balenia: Bublinkový PET

Technické špecifikácie
• Životnosť priečinku: 3 roky
• Vymeniteľné s: C, R14, UM2, 14F, M14F

Rozmery
• Rozmery vnútornej lepenky Š x H x V: 154 x 240 

x 70 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 24
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 154 x 240 

x 140 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 83 x 120 x 35 mm
• Hmotnosť produktu: 0 102 kg
•

Batéria
C Zinko-uhlíkové 

Technické údaje
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