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Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rengjøringsmiddel, 15 ml
• Levetid: 20x

Lagringsmedium
• Støttede formater: CD-lyd

Tilbehør
• Bruksanvisning: 14 språk

Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95907 0
• Bruttovekt: 0,08 kg
• Taravekt: 0,02 kg
• Nettovekt: ,06 kg
• Bredde: 108 mm
• Høyde: 19 mm
• Lengde: 197 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95978 0
• Antall: 72
• Bruttovekt: 7,3 kg
• Taravekt: ,60 kg
• Nettovekt: 6,7 kg
• Bredde: 215 mm
• Høyde: 400 mm
• Lengde: 500 mm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95977 3
• Antall: 6
• Bruttovekt: ,56 kg
• Taravekt: 0,08 kg
• Nettovekt: 0,48 kg
• Bredde: 118 mm
• Høyde: 128 mm
• Lengde: 205 mm
•
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