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Feszültség
• Elemmel ellátva
• Akkumulátorkapacitás: 2450 mAh
• Akku típusa: AA nikkel-fém hidrid
• Telepfeszültség: 1,2 V
• Elemek száma: 4
• Áramellátás: 200-240 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: Nikkel-fémhidrid
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes

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

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 136 x 286 x 79 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 244 x 

299 x 167 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 116 x 77 x 35 mm
• Termék súlya: 0,552 kg
•

Akkutöltő
30 perces  
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