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Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 36884 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8,3 x 15,6 x 21,8 cm
• Nettó tömeg: 0,18 kg
• Bruttó tömeg: 0,31 kg
• Önsúly: 0,13 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 36885 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26 x 23,5 x 16,5 cm
• Nettó tömeg: 0,54 kg
• Bruttó tömeg: 1,254 kg
• Önsúly: 0,714 kg
•

Túlfeszültségvédő
Fali dugasz 1 csatlakozós 
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