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Áram
• Elemmel ellátva
• Akku típusa: D / LR20 alkáli
• Elemek száma: 2

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: Természetes gumi
• Izzó típusa: KPR102
• Izzó feszültsége: 2,4 V

Környezetvédelmi adatok
• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Méretek
• Fő kartondoboz mennyisége: 6
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 305 x 

385 x 171 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 150 x 305 x 70 

mm
• Termék súlya: 0,183 kg
•
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