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 αποθήκευση µέσων
ιµετρικό φερµουάρ για εύκολο άνοιγµα της θήκης σε οριζόντια θέση
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Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02391 2
• Ποσότητα: 1
• Μήκος: 22.6 εκ.
• Πλάτος: 9,5 εκ.
• Ύψος: 2,5" εκ.
• Μικτό βάρος: 0,8 κ.
• Απόβαρο: 0,2 κ.
• Καθαρό βάρος: .78 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02391 9
• Ποσότητα: 6
• Μήκος: 485 χιλ.
• Πλάτος: 75 χιλ.

• Ύψος: 110 χιλ.
• Μικτό βάρος: 0,62 κ.
• Απόβαρο: 0,14 κ.
• Καθαρό βάρος: 0.48 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02391 6
• Ποσότητα: 36
• Μικτό βάρος: 4,19 κ.
• Απόβαρο: 0.48 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,68 κ.
• Ύψος (εκ.): 25 εκ.
• Μήκος (εκ.): 51 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 25 εκ.
•
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