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Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 54 x 47 x 41 cm
• Peso líquido: 5,388 kg
• Peso bruto: 8,083 kg
• Tara: 2,695 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,8 x 34,3 x 7,6 cm
• Peso líquido: ,449 kg
• Peso bruto: ,476 kg
• Tara: .027 kg

Dados logísticos
• Tamanho do produto: 200ml

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

51,4 x 22,2 x 38,4 cm
• Peso líquido: 2,694 kg
• Peso bruto: 3,175 kg
• Tara: ,481 kg
•
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