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Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97773 9
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,014 κ.
• Απόβαρο: 0.008 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,006 κ.
• Μήκος: 11.50 εκ.
• Πλάτος: 9,50 εκ.
• Ύψος: 1.60 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98119 4
• Ποσότητα: 6
• Μικτό βάρος: 0.102 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,070 κ.

• Καθαρό βάρος: 0,032 κ.
• Μήκος (εκ.): 14.50 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 6,50 εκ.
• Ύψος (εκ.): 10.50 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98120 0
• Ποσότητα: 72
• Μικτό βάρος: 1,499 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,125 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,374 κ.
• Μήκος (εκ.): 27.50 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 15,60 εκ.
• Ύψος (εκ.): 33,50 εκ.
•
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ή µόνωση από PVC
 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.
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