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Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31941 0

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31942 7
• Mennyiség: 2
• Hosszúság: 245 mm
• Szélesség: 210 mm
• Magasság: 130 mm
• Bruttó tömeg: 1,68 kg
• Nettó tömeg: 1,36 kg
• Önsúly: 0,32 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31943 4

• Mennyiség: 12
• Bruttó tömeg: 10,98 kg
• Önsúly: 2,82 kg
• Nettó tömeg: 8,16 kg
• Hosszúság: 640 mm
• Szélesség: 275 mm
• Magasság: 265 mm

Méretek
• Termék hossza: 23,5 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 195 x 56 mm
• Bruttó tömeg: 0,74 kg
• Nettó tömeg: 0,68 kg
• Önsúly: 0,06 kg
•

PAL típusú koaxiális kábel
15 m  
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