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Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98995 4
• Hmotnosť brutto: 3 kg
• Netto hmotnosť: 1 kg
• Hmotnosť obalu: 2 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99818 5
• Množstvo: 4
• Dĺžka: 245 mm
• Šírka: 155 mm
• Výška: 105 mm
• Hmotnosť brutto: 0 76 kg
• Netto hmotnosť: 0 56 kg
• Hmotnosť obalu: 0,20 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99819 2
• Množstvo: 24
• Dĺžka: 340 mm
• Šírka: 340 mm
• Výška: 265 mm
• Hmotnosť brutto: 5,10 kg
• Netto hmotnosť: 3,36 kg
• Hmotnosť obalu: 1 74 kg

Rozmery
• Dĺžka produktu: 23,5 cm
• Rozmery produktu (Š x V): 95 x 37 mm
• Hmotnosť brutto: 0,18 kg
• Netto hmotnosť: 0,16 kg
• Hmotnosť obalu: 0,02 kg
•

Predlžovací kábel pre slúchadlá
6 m 3,5 mm (M) - 3,5 mm (F) Cievkové
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