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Moc
• Zestaw z bateriami
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna D / LR20
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS
• Typ żarówki: KPR102
• Napięcie żarówki: 2,4 V

Charakterystyka ekologiczna
• Materiały opakowaniowe: Karton, tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 305 x 

385 x 171 mm
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 150 x 

305 x 70 mm
• Waga produktu: 0,183 kg
•
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