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Voeding
• Batterijcapaciteit: 2450 mAh
• Batterijtype: AA-nikkelmetaalhydride
• Batterijvoltage: 1,2 V

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Nikkelmetaalhydride
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Clamshell blister

Technische specificaties
• Houdbaarheid: 2 jaar

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 12
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 134 x 190 x 122 

mm
• Afmetingen van het product (BxDxH): 92 x 117 x 

29 mm
• Gewicht van het product: 0.086 kg
•
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