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Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 8710895961028
• Množství: 12
• Hrubá hmotnost: 2,46 kg
• Hmotnost obalu: 0,4 kg
• Čistá hmotnost: 2,06 kg
• Délka: 230 mm
• Šířka: 188 mm
• Výška: 205 mm

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 0,17 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
• Čistá hmotnost: 0,15 kg
• Délka výrobku: 28,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 175 x 30 mm
•

Stereofonní audio kabel
1,5 m  
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