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Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

54 x 47 x 41 cm
• Waga netto: 5,388 kg
• Waga brutto: 8,083 kg
• Ciężar opakowania: 2,695 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17,8 x 34,3 x 7,6 cm
• Waga netto: 0,449 kg

• Waga brutto: 0,476 kg
• Ciężar opakowania: 0,027 kg

Dane logistyczne
• Wymiary produktu: 200 ml

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

51,4 x 22,2 x 38,4 cm
• Waga netto: 2,694 kg
• Waga brutto: 3,175 kg
• Ciężar opakowania: 0,481 kg
•

Zestaw do czyszczenia ekranu
Ekrany plazmowe/LCD  
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