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Teknik özellikler
• İçindekiler: Temizlik Jeli, 200 ml

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu: 14 dilde

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95903 2
• Brüt ağırlık: ,34 kg
• Dara ağırlığı: ,06 kg
• Net ağırlık: ,28 kg
• Genişlik: 93 mm
• Yükseklik: 62 mm
• Uzunluk: 176 mm

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

• Miktar: 48
• Brüt ağırlık: 19,38 kg
• Dara ağırlığı: 1,28 kg
• Net ağırlık: 18,1 kg
• Genişlik: 430 mm
• Yükseklik: 425 mm
• Uzunluk: 434 mm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95993 3
• Miktar: 6
• Brüt ağırlık: 2,26 kg
• Dara ağırlığı: ,28 kg
• Net ağırlık: 1,98 kg
• Genişlik: 205 mm
• Yükseklik: 200 mm
• Uzunluk: 205 mm
•
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