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Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• Bruttovekt: ,36 kg
• Taravekt: 0,01 kg
• Nettovekt: 0,35 kg
• Lengde: 285 mm
• Bredde: 200 mm
• Høyde: 90 mm

Innereske
• Bruttovekt: ,90 kg
• Taravekt: 0,2 kg

• Nettovekt: 0,7 kg
• Lengde (cm): 31,5 cm
• Bredde (cm): 15 cm
• Høyde (cm): 21 cm

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,5 kg
• Taravekt: ,68 kg
• Nettovekt: 1,82 kg
• Lengde (cm): 33. cm
• Bredde (cm): 32,5 cm
• Høyde (cm): 23,5 cm
•

Digital koaksialkabel
3,0 m  
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