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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,6 x 23,6 x 5,1 см
• Нето тегло: 0,318 кг
• Бруто тегло: 0,363 кг
• Тегло с опаковката: 0,045 кг
• EAN: 87 12581 42498 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 

42,4 x 26,4 x 37,1 см
• Нето тегло: 3,816 кг

• Бруто тегло: 5,500 кг
• Тегло с опаковката: 1,684 кг
• EAN: 87 12581 42499 2
• Брой потребителски опаковки: 12

Вътрешен кашон
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

23,9 x 20,1 x 11,2 см
• Нето тегло: 0,636 кг
• Бруто тегло: 0,839 кг
• Тегло с опаковката: 0,203 кг
• EAN: 87 12581 42500 5
• Брой потребителски опаковки: 2
•

Усилвател за приемане на телевизия
12,5 dB UHF/FM 
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