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Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 6,8 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33,3 x 18 x 29 εκ.
• Καθαρό βάρος: 5,28 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,52 κ.
• EAN: 87 12581 41326 2
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 48

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

6,1 x 21,1 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,12 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,11 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• EAN: 87 12581 41325 5
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
•

Καλώδιο HDMI
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