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Güç
• Piller dahildir
• Pil kapasitesi: 2100 mAh
• Pil tipi: AA Nikel-Metal Hidrit
• Pil voltajı: 1,2 V
• Pil sayısı: 4
• Güç kaynağı: 220-240V

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kimyasal bileşikler: Nikel-Metal Hidrit
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız

• Ambalaj malzemesi: Karton, PET
• Ambalaj türü: Blister

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 125 x 170 x 92 

mm
• Ana karton miktarı: 4
• Dış karton boyutları GxDxY: 192 x 255 x 151 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 118 x 75 x 78 mm
• Ürün ağırlığı: 0.343 kg
•

Pil şarj cihazı
6 saatlik 2100 mAh AA  

Teknik Özellikler
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