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Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 8710895960571
• Количество: 9
• Бруто тегло: 4,75 кг
• Тегло с опаковката: 0,3 кг
• Нето тегло: 4,45 кг
• Дължина: 250 мм
• Ширина: 285 мм
• Височина: 400 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 8710895960991
• Количество: 18

• Бруто тегло: 10 кг
• Тегло с опаковката: 0,5 кг
• Нето тегло: 9,5 кг
• Дължина: 400 мм
• Ширина: 270 мм
• Височина: 423 мм

Размери
• Бруто тегло: 0,49 кг
• Тегло с опаковката: 0,05 кг
• Нето тегло: 0,44 кг
• Дължина на изделието: 28,5 см
• Габарити на продукта (Ш x В): 175 x 49 мм
•
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