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Technische specificaties
• Inhoud: Schoonmaakvloeistof, 30 ml

Opslagmedia
• Ondersteunde formaten: 8-cm discs, CD-audio, 

Herschrijfbare CD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/
R, DVD/RW, Foto-CD, Laserdisc

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing: 14 talen

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Brutogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,3 kg
• Breedte: 220 mm
• Hoogte: 38 mm
• Lengte: 313 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Hoeveelheid: 48
• Brutogewicht: 21.9 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,48 kg
• Nettogewicht: 20,42 kg
• Breedte: 410 mm
• Hoogte: 514 mm
• Lengte: 670 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 2,52 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,36 kg
• Nettogewicht: 2,16 kg
• Breedte: 190 mm
• Hoogte: 240 mm
• Lengte: 320 mm
•
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