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Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93418 3
• Mennyiség: 40
• Bruttó tömeg: 7,3 kg
• Önsúly: 0,50 kg
• Nettó tömeg: 6,80 kg
• Hosszúság: 572 mm
• Szélesség: 370 mm
• Magasság: 250 mm

Méretek
• Bruttó tömeg: 0,17 kg
• Önsúly: 0,04 kg
• Nettó tömeg: 0,13 kg
• Termék hossza: 23 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 140 x 35 mm
•

Koaxiális kábel
2,0 m F-típusú 
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