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 się dobrą jakością obrazu
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97787 6
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0,235 kg
• Cieżar opakowania: 0 015 kg
• Waga netto: 0 220 kg
• Długość: 25 00 cm
• Szerokość: 19 00 cm
• Wysokość: 3,20 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98149 1
• Ilość: 4
• Waga brutto: 1 100 kg
• Cieżar opakowania: 0 160 kg

• Waga netto: 0 940 kg
• Długość (cm): 45 00 cm
• Szerokość (cm): 20 00 cm
• Wysokość (cm): 7,40 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98150 7
• Ilość: 24
• Waga brutto: 7 000 kg
• Cieżar opakowania: 0 400 kg
• Waga netto: 6,600 kg
• Długość (cm): 47 00 cm
• Szerokość (cm): 43,00 cm
• Wysokość (cm): 24,30 cm
•

Satelitarny przewód połączeniowy
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 naprężeń
rężeń stanowi trwałe, a przy tym 
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