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Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 41808 3
• Hmotnosť brutto: 0,62 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24 5 x 15 5 x 10,2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,48 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 0,14 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 41809 0
• Hmotnosť brutto: 6,6 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 63 x 27 x 29,5 cm

• Čistá hmotnosť: 2 88 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 3,72 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3.7 cm
• EAN: 87 12581 41801 4
• Hmotnosť brutto: 0,14 kg
• Čistá hmotnosť: 0 12 kg
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,02 kg
•

Komponentný videokábel
3,0 m  
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