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Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99677 8

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30020 3
• Quantidade: 6
• Comprimento: 157 mm
• Largura: 113 mm
• Altura: 68 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30021 0
• Quantidade: 36
• Comprimento: 241 mm
• Largura: 244 mm
• Altura: 176 mm

Dimensões
• Comprimento do produto: 115 cm
• Dimensões do produto (L x A): 95 x 17 mm
•

Adaptador PAL
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