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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,086 kg
• Hrubá hmotnost: 0,11 kg
• Hmotnost obalu: 0,024 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 61 x 27,2 x 28,2 cm
• Čistá hmotnost: 3,096 kg

• Hrubá hmotnost: 5,9 kg
• Hmotnost obalu: 2,804 kg

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24,5 x 19,5 x 12,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,516 kg
• Hrubá hmotnost: 0,784 kg
• Hmotnost obalu: 0,268 kg
•
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