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Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93421 3
• Ποσότητα: 24
• Μικτό βάρος: 7,42 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,50 κ.
• Καθαρό βάρος: 6,92 κ.
• Μήκος: 590 χιλ.
• Πλάτος: 360 χιλ.
• Ύψος: 305 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,34 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,08 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,26 κ.
• Μήκος προϊόντος: 28 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 175 x 49 χιλ.
•

Οµοαξονικό καλώδιο
5,0 µ. Τύπου F 
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 24 καρατίων
 24 καρατίων διασφαλίζουν τη 
τος για τα συστατικά µέρη.

θαρότητας
ός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη 
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