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Technické špecifikácie
• Obsah: Čistiaca kvapalina, 30 ml

Pamäťové médium
• Podporované formáty: 8 cm disky, Zvukový CD 

disk, Prepisovateľný CD disk, Disk CD-ROM, 
DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, 
Laserový disk

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: 14 jazykov

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Hmotnosť brutto: ,36 kg
• Hmotnosť obalu: ,06 kg
• Netto hmotnosť: ,3 kg
• Šírka: 220 mm
• Výška: 38 mm
• Dĺžka: 313 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Množstvo: 48
• Hmotnosť brutto: 21 9 kg
• Hmotnosť obalu: 1 48 kg
• Netto hmotnosť: 20 42 kg
• Šírka: 410 mm
• Výška: 514 mm
• Dĺžka: 670 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 2 52 kg
• Hmotnosť obalu: ,36 kg
• Netto hmotnosť: 2 16 kg
• Šírka: 190g mm
• Výška: 240 mm
• Dĺžka: 320 mm
•
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