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Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93384 1
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 0,234 kg
• Taravægt: 0,063 kg
• Nettovægt: 0,170 kg
• Længde: 18,00 cm
• Bredde: 17,50 cm
• Højde: 3,00 cm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 1,190
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 1,190 kg
• Taravægt: 0,250 kg

• Nettovægt: 0,940 kg
• Længde (cm): 18,20 cm
• Bredde (cm): 17,70 cm
• Højde (cm): 12.20 cm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96121 9
• Mængde: 24
• Bruttovægt: 7,110 kg
• Taravægt: 1,494 kg
• Nettovægt: 5,616 kg
• Længde (cm): 54,50 cm
• Bredde (cm): 30,00 cm
• Højde (cm): 29,50 cm
•

Komposit A/V til SCART-kabel
1,5 m Komposit A/V 
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