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Ładowarka akumulatorów

6 godz., 2100 mAh, AA
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Moc
• Baterie w zestawie
• Pojemność baterii: 2100 mAh
• Rodzaj baterii: Niklowo-metalowo-wodorkowy 

AA
• Napięcie baterii: 1,2 V
• Liczba baterii: 4
• Zasilanie: 220–240 V

Charakterystyka ekologiczna
• Skład chemiczny: Niklowo-wodorkowe

• Metale ciężkie: bezkadmowe, Bezrtęciowy
• Materiały opakowaniowe: Karton, Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 125 x 170 x 92 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 4
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 192 x 

255 x 151 mm
• Wymiary produktu (SxGxW): 118 x 75 x 78 mm
• Waga produktu: 0 343 kg
•

Ładowarka akumulatorów
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