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Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93432 9
• Množstvo: 20
• Hmotnosť brutto: 2,28 kg
• Hmotnosť obalu: 2 10 kg
• Netto hmotnosť: ,18 kg
• Dĺžka: 543 mm
• Šírka: 400 mm
• Výška: 206,4 mm

Rozmery
• Hmotnosť brutto: ,048 kg
• Hmotnosť obalu: ,039 kg
• Netto hmotnosť: ,009 kg
• Dĺžka produktu: 17 6 cm
• Rozmery produktu (Š x V): 124 x 45 mm
•

F konektory
Twist-On  
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