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∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93138 0
• Μικτό βάρος: 0,35 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,34 κ.
• Μήκος: 273 χιλ.
• Πλάτος: 197 χιλ.
• Ύψος: 89 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95372 6
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 0,69 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,68 κ.
• Μήκος: 283 χιλ.
• Πλάτος: 197 χιλ.
• Ύψος: 175 χιλ.
•

Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
1,5 µ.  
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