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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Kapacita baterie: 2 600 mAh
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Technické údaje
• Materiál krytu: ABS

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova

• Balicí materiál: PET
• Typ balení: Plastový obal

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 17 x 25 x 

6 cm
• Vnitřní rozměry krabice (ŠxHxV): 17,7 x 27,2 x 

19 cm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Hmotnost výrobku: 0,096 kg
•

Nabíječka baterií
100 minut  
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