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Specyfikacja techniczna
• Zawartość opakowania: Żel czyszczący, 200 ml

Akcesoria
• Instrukcja obsługi: 14 języków

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95903 2
• Waga brutto: 0,34 kg
• Ciężar opakowania: 0,06 kg
• Waga netto: 0,28 kg
• Szerokość: 93 mm
• Wysokość: 62 mm
• Długość: 176 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95994 0

• Ilość: 48
• Waga brutto: 19,38 kg
• Ciężar opakowania: 1,28 kg
• Waga netto: 18,1 kg
• Szerokość: 430 mm
• Wysokość: 425 mm
• Długość: 434 mm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95993 3
• Ilość: 6
• Waga brutto: 2,26 kg
• Ciężar opakowania: 0,28 kg
• Waga netto: 1,98 kg
• Szerokość: 205 mm
• Wysokość: 200 mm
• Długość: 205 mm
•

Zestaw do czyszczenia ekranu
Ekrany plazmowe/LCD  
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