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Száloptikai kábel

1,5 m-es

SWA6360



 

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93143 4
• Bruttó tömeg: 0,24 kg
• Önsúly: 0,01 kg
• Nettó tömeg: 0,23 kg
• Hosszúság: 222 mm
• Szélesség: 159 mm
• Magasság: 64 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94988 0
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 0,93 kg
• Önsúly: 0,01 kg
• Nettó tömeg: 0,92 kg
• Hosszúság: 234 mm
• Szélesség: 211 mm
• Magasság: 175 mm
•

Száloptikai kábel
1,5 m-es  
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