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İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 8710895950374
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: ,89 kg
• Dara ağırlığı: 0,20 kg
• Net ağırlık: ,69 kg
• Uzunluk: 206 mm
• Genişlik: 120 mm
• Yükseklik: 240 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 8710895950381
• Miktar: 24

• Brüt ağırlık: 5,73 kg
• Dara ağırlığı: ,4 kg
• Net ağırlık: 5,33 kg
• Uzunluk: 430 mm
• Genişlik: 380 mm
• Yükseklik: 255 mm

Boyutlar
• Brüt ağırlık: ,17 kg
• Dara ağırlığı: ,02 kg
• Net ağırlık: ,15 kg
• Ürün uzunluğu: 22,2 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 108 x 48 mm
•

Kulaklık uzatma kablosu
6 m 3,5 mm (E) - 3,5 mm (D) Bobinli
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