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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93383 4
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0,400 kg
• Ciężar opakowania: 0,090 kg
• Waga netto: 0,310 kg
• Długość: 28,00 cm
• Szerokość: 17,50 cm
• Wysokość: 6,4 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96115 8
• Ilość: 2
• Waga brutto: 1,050 kg
• Ciężar opakowania: 0,250 kg

• Waga netto: 0,800 kg
• Długość (cm): 28,20 cm
• Szerokość (cm): 17,70 cm
• Wysokość (cm): 13,00 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96114 1
• Ilość: 12
• Waga brutto: 6,320 kg
• Ciężar opakowania: 1,520 kg
• Waga netto: 4,8 kg
• Długość (cm): 55,50 cm
• Szerokość (cm): 30,00 cm
• Wysokość (cm): 30,00 cm
•

Przewód koncentryczny
10 m Wtyki PAL 
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