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Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: ναι
• Τύπος µπαταριών: Αλκαλικές D / LR20
• Αριθµός µπαταριών: 2

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήµατος: Φυσικό καουτσούκ
• Τύπος λάµπας: KPR102
• Τάση λάµπας: 2,4 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 6
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 305 x 385 

x 171 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 150 x 305 x 70 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,183 κ.
•
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