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Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 39303 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19 x 28,5 x 4 cm
• Greutate netă: 0,45 kg
• Greutate brută: 0,61 kg
• Greutate proprie: 0,16 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 39715 9
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30,2 x 21 x 17.2 cm
• Greutate netă: 1,8 kg
• Greutate brută: 2,7 kg
• Greutate proprie: 0,9 kg
•

Cablu coaxial PAL
10 m Tată-Mamă Alb
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