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Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 36882 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,3 x 15,6 x 21,8 cm
• Peso líquido: 0,16 kg
• Peso bruto: 0,29 kg
• Tara: 0,13 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 36883 8
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

26 x 23,5 x 16,5 cm
• Peso líquido: 0,48 kg
• Peso bruto: 1,194 kg
• Tara: 0,714 kg
•

Protector contra sobretensão
Tomada de parede 1 saída 
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