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Teknik özellikler
• İçindekiler: Temizleme sıvısı, 18ml

Depolama Ortamı
• Desteklenen formatlar: 8cm diskler, CD-Ses, CD-

Yazılabilir, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/
RW, Resim CD'si

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: 14 dilde

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95954 4
• Brüt ağırlık: ,12 kg
• Dara ağırlığı: ,04 kg
• Net ağırlık: 0,08 kg
• Genişlik: 159 mm
• Yükseklik: 19 mm
• Uzunluk: 248 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95982 7
• Miktar: 72
• Brüt ağırlık: 10,18 kg
• Dara ağırlığı: ,56 kg
• Net ağırlık: 9,62 kg
• Genişlik: 294 mm
• Yükseklik: 370 mm
• Uzunluk: 335 mm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95981 0
• Miktar: 6
• Brüt ağırlık: 0,80 kg
• Dara ağırlığı: 0,01 kg
• Net ağırlık: 70 kg
• Genişlik: 45 mm
• Yükseklik: 175 mm
• Uzunluk: 325 mm
•
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