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Műszaki adatok
• Tartalma: Tisztítófolyadék, 30 ml

Médiatárolás
• Támogatott formátumok: 8 cm-es lemezek, Audió 

CD, Újraírható CD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/
R, DVD/RW, Fotó CD, Lézerlemez

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv: 14 nyelv

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Bruttó tömeg: 0,36 kg
• Önsúly: 0,06 kg
• Nettó tömeg: 0,3 kg
• Szélesség: 220 mm
• Magasság: 38 mm
• Hosszúság: 313 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Mennyiség: 48
• Bruttó tömeg: 21,9 kg
• Önsúly: 1,48 kg
• Nettó tömeg: 20,42 kg
• Szélesség: 410 mm
• Magasság: 514 mm
• Hosszúság: 670 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 2,52 kg
• Önsúly: 0,36 kg
• Nettó tömeg: 2,16 kg
• Szélesség: 190 mm
• Magasság: 240 mm
• Hosszúság: 320 mm
•
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