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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24,4 x 34,0 x 5,6 см
• Бруто тегло: 0,900 кг
• Тегло с опаковката: 0,320 кг
• Нето тегло: 0,580 кг
• EAN: 87 12581 35490 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 

35,1 x 14,0 x 27,9 см
• Бруто тегло: 2,200 кг
• Тегло с опаковката: 1,040 кг
• Нето тегло: 1,160 кг
• GTIN: 1 87 12581 35490 6
• Брой потребителски опаковки: 2
•

Универсално дистанционно
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