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Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93144 1
• Bruttovekt: 1,25 kg
• Taravekt: 0,01 kg
• Nettovekt: 1,24 kg
• Lengde: 165 mm
• Bredde: 130 mm
• Høyde: 68 mm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95393 1
• Antall: 2
• Bruttovekt: 2,49 kg
• Taravekt: 0,01 kg

• Nettovekt: 2,48 kg
• Lengde: 135 mm
• Bredde: 135 mm
• Høyde: 211 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95394 8
• Antall: 4
• Bruttovekt: 7,45 kg
• Taravekt: 0,01 kg
• Nettovekt: 7,44 kg
• Lengde: 290 mm
• Bredde: 152 mm
• Høyde: 331 mm
•

Høyttalerledning
15 m 14 tykkelse 
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