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Lampášová baterka

SBCFL151



 

Napájanie
• Batérie pribalené: nie
• Typ batérie: Alkalická batéria D / LR20
• Počet batérií: 4

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS
• Typ žiarovky: KPR113
• Napätie žiarovky: 4.8 V

"Green" špecifikácie
• Baliaci materiál: Lepenka
• Typ balenia: Darčekové balenie

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 6
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 430 x 490 

x 165 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 135 x 232 x 136 mm
• Hmotnosť produktu: 0,512 kg
•

Baterka
Lampášová baterka  

Technické údaje
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