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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 11,5 x 3 cm
• Nettó tömeg: 0,028 kg
• Bruttó tömeg: ,042 kg
• Önsúly: 0,014 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32 x 18,7 x 22,9 cm

• Nettó tömeg: 1,008 kg
• Bruttó tömeg: 2,056 kg
• Önsúly: 1,048 kg

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,5 x 10,5 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,168 kg
• Bruttó tömeg: 0,302 kg
• Önsúly: 0,134 kg
•
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