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Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 43340 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Greutate brută: 0.125 kg
• Greutate proprie: 0,054 kg
• Greutate netă: 0,071 kg

Cutie interioară
• GTIN: 1 87 12581 43340 3
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm

• Greutate brută: 0,75 kg
• Greutate proprie: 0,324 kg
• Greutate netă: 0,426 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 2 87 12581 43340 0
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 44,5 x 22,3 x 43,2 cm
• Greutate brută: 5,1 kg
• Greutate proprie: 2,544 kg
• Greutate netă: 2,556 kg

Design
• Culori: Transparent cu nuanţe de negru
•
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