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Технически спецификации
• Съдържание: Почистваща течност, 30 мл

Носители за съхранение на данни
• Поддържани формати: 8 см дискове, CD-

Audio, CD-Rewritable (презаписваеми), CD-
ROM, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD 
(диск с фотоси), Лазерен диск

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: 14 езика

Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Бруто тегло: 0,36 кг
• Тегло с опаковката: 0,06 кг
• Нето тегло: 0,3 кг
• Ширина: 220 мм
• Височина: 38 мм
• Дължина: 313 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Количество: 48
• Бруто тегло: 21,9 кг
• Тегло с опаковката: 1,48 кг
• Нето тегло: 20,42 кг
• Ширина: 410 мм
• Височина: 514 мм
• Дължина: 670 мм

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Количество: 6
• Бруто тегло: 2,52 кг
• Тегло с опаковката: 0,36 кг
• Нето тегло: 2,16 кг
• Ширина: 190 мм
• Височина: 240 мм
• Дължина: 320 мм
•
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