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Vermogen
• Batterijen meegeleverd: Nee
• Batterijtype: C/LR14 alkaline
• Aantal batterijen: 2

Technische specificaties
• Materiaal van de behuizing: ABS
• Type lamp: KPR102
• Voltage lamp: 2,4 V

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Klapblister

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 6
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 165 x 390 x 135 

mm
• Productafmetingen (B x D x H): 127 x 275 x 49 

mm
• Gewicht: 0,108 kg
•
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