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Мощност
• Капацитет на батериите: 2450 mAh
• Тип батерия: AA Никел-метален хидрид
• Напрежение на батерията: 1,2 V

Екологични спецификации
• Химически състав: Никел-метален хидрид
• Тежки метали: без кадмий, без живак
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Опаковка тип "мида"

Технически спецификации
• Срок на годност: 2 години

Размери
• Количество в общия кашон: 12
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 143 x 192 

x 80 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 90 x 116 x 19 

мм
• Тегло на изделието: 0 137 kg
•

Акумулатор
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