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Güç
• Pil kapasitesi: 2450 mAh
• Pil tipi: AA Nikel-Metal Hidrit
• Pil voltajı: 1,2 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileşikler: Nikel-Metal Hidrit
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız
• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Blister

Teknik Özellikler
• Raf ömrü: 2 yıl

Boyutlar
• Ana karton miktarı: 12
• Dış karton boyutları GxDxY: 154 x 190 x 142 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 92 x 117 x 37 mm
• Ürün ağırlığı: 0.094 kg
•

Şarj edilebilir pil
2450mAh D Nikel-Metal Hidrit 
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