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Technische specificaties
• Inhoud: Reinigingsvloeistof, 25 ml
• Levensduur: 50x

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: 14 talen

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95906 3
• Brutogewicht: 0,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• Nettogewicht: 0,16 kg
• Breedte: 103 mm
• Hoogte: 25 mm
• Lengte: 229 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95992 6

• Hoeveelheid: 72
• Brutogewicht: 17,88 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,34 kg
• Nettogewicht: 16,54 kg
• Breedte: 405 mm
• Hoogte: 425 mm
• Lengte: 520 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95991 9
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 1,38 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
• Nettogewicht: 1,18 kg
• Breedte: 190 mm
• Hoogte: 130 mm
• Lengte: 243 mm
•
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