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Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97784 5
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 0,044 kg
• Önsúly: 0,018 kg
• Nettó tömeg: 0,026 kg
• Hosszúság: 11,50 cm
• Szélesség: 9,50 cm
• Magasság: 2,00 cm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98143 9
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 0,261 kg
• Önsúly: 0,105 kg

• Nettó tömeg: 0,156 kg
• Hossz (cm): 14 50 cm
• Szélesség (cm): 6,70 cm
• Magasság (cm): 10 20 cm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98144 6
• Mennyiség: 72
• Bruttó tömeg: 2,000 kg
• Önsúly: 1,700 kg
• Nettó tömeg: 0 300 kg
• Hossz (cm): 31,00 cm
• Szélesség (cm): 22,00 cm
• Magasság (cm): 23,00 cm
•

Elosztó
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