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Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96137 0
• Množství: 10
• Hrubá hmotnost: 7,47 kg
• Hmotnost obalu: 0,37 kg
• Čistá hmotnost: 7,10 kg
• Délka: 405 mm
• Šířka: 190 mm
• Výška: 240 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96138 7
• Množství: 20

• Hrubá hmotnost: 16,04 kg
• Hmotnost obalu: 1.1 kg
• Čistá hmotnost: 14,94 kg
• Délka: 550 mm
• Šířka: 420 mm
• Výška: 330 mm

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 071 kg
• Hmotnost obalu: 0,08 kg
• Čistá hmotnost: 0,63 kg
• Délka výrobku: 28 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 190 x 55 mm
•
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