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İç Karton
• Brüt ağırlık: ,62 kg
• İç karton (L x G x Y): 24,5 x 15,5 x 10,2 cm
• Net ağırlık: ,48 kg
• Dara ağırlığı: ,14 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 6,6 kg
• Dış karton (L x G x Y): 63 x 27 x 29,5 cm

• Net ağırlık: 2,88 kg
• Dara ağırlığı: 3.72 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Brüt ağırlık: ,14 kg
• Net ağırlık: ,12 kg
• Dara ağırlığı: ,02 kg
•
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