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Rozměry balení
• EAN: 87 12581 39251 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 28,5 x 2,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,23 kg
• Hrubá hmotnost: 0,37 kg
• Hmotnost obalu: 0,14 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 39689 3
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnější obal (D x Š x V): 30,2 x 21 x 12 cm
• Čistá hmotnost: 0,92 kg
• Hrubá hmotnost: 1,75 kg
• Hmotnost obalu: 0,83 kg
•

Stereofonní audio kabel
3,0m  
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