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Ström
• Batterier medföljer
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline
• Antal batterier: 3

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: ABS
• Lamptyp: HPX31
• Lampspänning: 3,6 V

Miljöpolicy
• Förpackningsmaterial: Kartong, PET
• Förpackningstyp: Fönsterenhet

Storlek
• Blistervikt: 0 kg
• Antal i förpackning: 48
• Yttre kartongmått (BxDxH): 220 x 360 x 480 mm
• Produktstorlek (BxDxH): 88 x 203 x 32 mm
• Produktvikt: 0,188 kg
• Inre kartongmått (B x D x H): 105 x 110 x 345 mm
•
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