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Méretek
• Bruttó tömeg: ,106 kg
• Önsúly: ,015 kg
• Nettó tömeg: ,091 kg
• Termék hossza: 14,6 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 102 x 25 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95043 5
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: ,68 kg
• Önsúly: ,13 kg
• Nettó tömeg: ,55 kg

• Hosszúság: 200 mm
• Szélesség: 82,6 mm
• Magasság: 108 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95044 2
• Mennyiség: 36
• Bruttó tömeg: 4,40 kg
• Önsúly: 1,12 kg
• Nettó tömeg: 3,28 kg
• Hosszúság: 280 mm
• Szélesség: 212,7 mm
• Magasság: 250 mm
•
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