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Strøm
• Batterier medfølger
• Batteritype: AAA / LR03 Alkaline
• Batterier: 2 mW

Tekniske specifikationer
• Kabinetmateriale: Aluminium
• Lampetype: LE222
• Lampespænding: 2,25 V

Miljøspecifikationer
• Pakkemateriale: Emballage, PET
• Emballagetype: Sandwich-blister

Mål
• Blister pakning, vægt: 0 kg
• Enheder pr. kolli: 10
• Udv. emballagemål (B x D x H): 143 x 219 x 95 

mm
• Mål (B x D x H): 83 x 209 x 20 mm
• Vægt: 0,034 kg
•
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