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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97489 9
• Quantidade: 1
• Peso Bruto: 0,073 kg
• Tara: 0,021 kg
• Peso Líquido: 0.052 kg
• Comprimento: 22,50 cm
• Largura: 11,00 cm
• Altura: 3.30 cm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98132 3
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 0,542 kg
• Tara: 0.250 kg

• Peso líquido: 0,292 kg
• Comprimento (cm): 23.00 cm
• Largura (cm): 12,00 cm
• Altura (cm): 15,00 cm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98133 0
• Quantidade: 24
• Peso bruto: 3,552 kg
• Tara: 0.300 kg
• Peso líquido: 3,252 kg
• Comprimento (cm): 37.00 cm
• Largura (cm): 25,50 cm
• Altura (cm): 32,20 cm
•

Cabo coaxial PAL
1,5 m Macho-Fêmea 
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