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Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 41766 6
• Bruttovægt: 0,36 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,3 x 15,6 x 10,5 cm
• Nettovægt: 0,16 kg
• Antal forbrugerpakninger: 4
• Taravægt: 0,2 kg

Ydre indpakning
• EAN: 87 12581 41762 8
• Bruttovægt: 4,6 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 

62,7 x 27,8 x 29,3 cm
• Nettovægt: 0,96 kg
• Antal forbrugerpakninger: 24
• Taravægt: 3,64 kg

Indpakningens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 23.5 x 3,7 cm
• EAN: 87 12581 41757 4
• Bruttovægt: 0,06 kg
• Nettovægt: 0,04 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,02 kg
•

S-Video-kabel
3,0 m  
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