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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 23,5 x 3,5 cm
• Waga netto: 0,09 kg
• Waga brutto: 0,114 kg
• Ciężar opakowania: 0,024 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34 x 27 x 34,5 cm

• Waga netto: 2,16 kg
• Waga brutto: 3,778 kg
• Ciężar opakowania: 1,618 kg

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,5 x 10,5 x 16 cm
• Waga netto: 0,36 kg
• Waga brutto: 0,536 kg
• Ciężar opakowania: 0,176 kg
•
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