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Strøm
• Batterier følger med
• Batterikapasitet: 2450 mAh
• Batteritype: AA, nikkelmetallhydrid
• Batterispenning: 1,2 V
• Antall batterier: 4
• Strømforsyning: 200-240 V

Grønne spesifikasjoner
• Kjemisk sammensetning: Nikkelmetallhydrid

• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfritt
• Emballasjemateriale: Kartong, PET
• Emballasjetype: Skjellformet blister

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 136 x 286 x 79 mm
• Hovedeskekvantum: 4
• Ytre mål, eske (BxDxH): 244 x 299 x 167 mm
• Produktmål (BxDxH): 116 x 77 x 35 mm
• Produktvekt: 0,552 kg
•

Batterilader
30 minutter  
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