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Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,772 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24 x 20 x 11,2 cm
• Waga netto: 0,558 kg
• Ciężar opakowania: 0,214 kg
• EAN: 87 12581 42506 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 2

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 5,432 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,5 x 26,5 x 37 cm
• Waga netto: 3,348 kg

• Ciężar opakowania: 2,084 kg
• EAN: 87 12581 42505 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 12

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Waga brutto: 0,311 kg
• Waga netto: 0,279 kg
• Ciężar opakowania: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 42504 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
•

Wzmacniacz sygnału telewizyjnego
25 dB 2 wyjścia 
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