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Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,124 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

10,2 x 5,7 x 13,3 cm
• Nettó tömeg: 0,036 kg
• Önsúly: 0,088 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,929 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

22,9 x 14,6 x 19,1 cm
• Nettó tömeg: 0,216 kg
• Önsúly: 0,713 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Bruttó tömeg: ,016 kg
• Nettó tömeg: ,006 kg
• Önsúly: 0,01 kg
•
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