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∆εδοµένα συσκευασίας
• Μικτό βάρος: 0,362 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,226 κ.
• Μήκος: 228 χιλ.
• Πλάτος: 203 χιλ.
• Ύψος: 59 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 2
• Καθαρό βάρος: 0,724 κ.
• Μήκος: 244 χιλ.

• Πλάτος: 216 χιλ.
• Ύψος: 108 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 2,080 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,45 κ.
• Μήκος: 260 χιλ.
• Πλάτος: 228 χιλ.
• Ύψος: 235 χιλ.
•

Εναλλάκτης HDMI
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