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Zasilanie
• Baterie w zestawie
• Rodzaj baterii: Alkaliczna AAA / LR03
• Liczba baterii: 2

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Aluminium
• Typ żarówki: LE222
• Napięcie żarówki: 2,25 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiały opakowaniowe: Karton, tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister obłożony kartonem

Wymiary
• Waga blistra: 0 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 10
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 143 x 

219 x 95 mm
• Wymiary produktu (SxGxW): 83 x 209 x 20 mm
• Waga produktu: 0,034 kg
•
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