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Мощност
• Съдържа батерии: не
• Тип батерия: D / LR20 алкална
• Брой на батериите: 4

Технически спецификации
• Материал на корпуса: ABS
• Тип на крушката: KPR113
• Напрежение на крушката: 4,8 V

Екологични спецификации
• Материал на опаковката: Картон
• Тип опаковка: Кутия за подаръци

Размери
• Количество в общия кашон: 6
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 430 x 490 

x 165 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 135 x 232 x 136 

мм
• Тегло на изделието: 0,512 кг
•
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