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Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99313 5

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99836 9
• Długość: 245 mm
• Szerokość: 210 mm
• Wysokość: 130 mm
• Waga brutto: 0,6 kg
• Waga netto: 0,32 kg
• Ciężar opakowania: 0,28 kg
• Ilość: 2

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99837 6

• Ilość: 12
• Długość: 640 mm
• Szerokość: 275 mm
• Wysokość: 265 mm
• Waga brutto: 4,32 kg
• Waga netto: 1,92 kg
• Ciężar opakowania: 2,4 kg

Wymiary
• Długość produktu: 23,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 195 x 56 mm
• Waga brutto: 0,22 kg
• Waga netto: 0,16 kg
• Ciężar opakowania: 0,06 kg
•
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