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zymały futerał HipCase o wyglądzie kabury to połączenie eleganckiej ochrony oraz 

godnego sterowania jedną ręką. Futerał ten jest wyposażony w poziomy zaczep na pasek, 

a najwyższy komfort i łatwy dostęp do urządzenia. W wewnętrznej kieszonce zmieści się 

ości lub gotówka.
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Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 43222 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Waga brutto: 0,118 kg
• Ciężar opakowania: 0,071 kg
• Waga netto: 0,047 kg

Karton wewnętrzny
• GTIN: 1 87 12581 43222 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,765 x 20,955 x 13,97 cm
• Waga brutto: 0,708 kg
• Ciężar opakowania: 0,426 kg
• Waga netto: 0,282 kg

Karton zewnętrzny
• GTIN: 2 87 12581 43222 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43,18 x 26,035 x 44,5 cm
• Waga brutto: 4,25 kg
• Ciężar opakowania: 2,558 kg
• Waga netto: 1,692 kg
•
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