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Virta
• Sisältää paristot
• Pariston malli: AAA/LR03 (alkali)
• Akkujen määrä: 3

Tekniset tiedot
• Kotelon materiaali: ABS ja kumi
• Hehkulampun tyyppi: LED
• Hehkulampun jännite: 3,8 V

Green-sarjan tekniset tiedot
• Pakkausmateriaali: Pahvi, PET
• Pakkaustyyppi: Simpukkamuovipakkaus

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 15 x 32,9 x 4,6 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

5,9 x 13 x 1,8 tuumaa

• Nettopaino: 0,12 kg
• Nettopaino: 0,265 naula
• Kokonaispaino: 0,181 kg
• Kokonaispaino: 0,399 naula
• Taara: 0,61 kg
• Taara: 0,134 naula

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

50,8 x 18,1 x 16:9 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

20 x 7,1 x 6,7 tuumaa
• Nettopaino: 0,72 kg
• Nettopaino: 1,587 naula
• Kokonaispaino: 1,52 kg
• Kokonaispaino: 3,351 naula
• Taara: 0,8 kg
• Taara: 1,764 naula
•

Taskulamppu
  

Tekniset tiedot
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