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Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99477 4

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99824 6
• Množství: 4
• Délka: 245 mm
• Šířka: 155 mm
• Výška: 105 mm
• Hrubá hmotnost: 0,36 kg
• Čistá hmotnost: 0,16 kg
• Hmotnost obalu: 0,20 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99825 3

• Množství: 24
• Délka: 340 mm
• Šířka: 340 mm
• Výška: 265 mm
• Hrubá hmotnost: 2,64 kg
• Čistá hmotnost: 0,96 kg
• Hmotnost obalu: 1,68 kg

Rozměry
• Délka výrobku: 23,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 95 x 37 mm
• Hrubá hmotnost: 0,06 kg
• Čistá hmotnost: 0,04 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
•
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