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Emballasje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97790 6
• Antall: 1
• Bruttovekt: 0,260 kg
• Taravekt: 0,050 kg
• Nettovekt: 0,210 kg
• Lengde: 23,50 cm
• Bredde: 19,50 cm
• Høyde: 3,00 cm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98155 2
• Antall: 4
• Bruttovekt: 1,020 kg
• Taravekt: 0,200 kg

• Nettovekt: 0,820 kg
• Lengde (cm): 24,50 cm
• Bredde (cm): 21,00 cm
• Høyde (cm): 12,00 cm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98156 9
• Antall: 24
• Bruttovekt: 6,740 kg
• Taravekt: 1,200 kg
• Nettovekt: 5,540 kg
• Lengde (cm): 62,00 cm
• Bredde (cm): 26,00 cm
• Høyde (cm): 26,00 cm
•

Scart-kabel
2,0 m Hann-hunn Forlengelse
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