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Güç
• Piller dahildir: hayır
• Pil tipi: D / LR20 Alkalin
• Pil sayısı: 4

Teknik Özellikler
• Muhafaza malzemesi: ABS
• Ampul tipi: KPR113
• Ampul voltajı: 4,8 V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ambalaj malzemesi: Karton
• Ambalaj türü: Hediye kutusu

Boyutlar
• Ana karton miktarı: 6
• Dış karton boyutları GxDxY: 430 x 490 x 165 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 135 x 232 x 136 mm
• Ürün ağırlığı: 0,512 kg
•

Fener
Fener  

Teknik Özellikler
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