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Effekt
• Batterier inkludert
• Batteritype: AA / LR6 alkalisk
• Antall batterier: 2

Tekniske spesifikasjoner
• Kabinettmateriale: Eloksert aluminium
• Lyspære, type: KPR104
• Lyspære, spenning: 2,2 V

Grønne spesifikasjoner
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Mål
• Hovedeskekvantum: 6
• Ytre mål, eske (BxDxH): 164 x 277 x 150 mm
• Produktmål (BxDxH): 110 x 250 x 30 mm
• Produktvekt: 0,192 kg
•

Lommelykt
Aluminium  
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