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Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,36 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 25,2 x 11 x 15 см
• Нето тегло: 0,156 кг
• Тегло с опаковката: 0,204 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,7 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 34 x 26,4 x 32,5 см

• Нето тегло: 0,936 кг
• Тегло с опаковката: 1,764 кг

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

9,5 x 23,5 x 2,2 см
• Бруто тегло: 0,048 кг
• Нето тегло: 0,026 кг
• Тегло с опаковката: 0,022 кг
•
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