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Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: Rengjøringsmiddel, 30 ml

Lagringsmedium
• Støttede formater: 8-cm plater, CD-lyd, CD-

Rewritable, CD-ROM, DVD-ROM, DVD/R, 
DVD/RW, Bilde-CD, Laserplate

Tilbehør
• Bruksanvisning: 14 språk

Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95900 1
• Bruttovekt: ,36 kg
• Taravekt: ,06 kg
• Nettovekt: ,3 kg
• Bredde: 220 mm
• Høyde: 38 mm
• Lengde: 313 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95990 2
• Antall: 48
• Bruttovekt: 21,9 kg
• Taravekt: 1,48 kg
• Nettovekt: 20,42 kg
• Bredde: 410 mm
• Høyde: 514 mm
• Lengde: 670 mm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95989 6
• Antall: 6
• Bruttovekt: 2,52 kg
• Taravekt: ,36 kg
• Nettovekt: 2,16 kg
• Bredde: 190 mm
• Høyde: 240 mm
• Lengde: 320 mm
•
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