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Мощност
• Съдържа батерии: да
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой на батериите: 3

Технически спецификации
• Материал на корпуса: ABS
• Тип на крушката: HPX31
• Напрежение на крушката: 3,6 V

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: опаковка с прозорче

Размери
• Тегло на блистера: 0 кг
• Количество в общия кашон: 48
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 220 x 360 

x 480 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 88 x 203 x 32 

мм
• Тегло на изделието: 0,188 кг
• Размери на вътрешния кашон ШxДxВ: 105 x 

110 x 345 мм
•
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Executive Xenon  
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