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Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99636 5
• Bruttó tömeg: 0,029 kg
• Nettó tömeg: 0,016 kg
• Önsúly: 0,013 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30028 9
• Mennyiség: 6
• Hosszúság: 140 mm
• Szélesség: 100 mm
• Magasság: 80 mm
• Bruttó tömeg: 0,22 kg
• Nettó tömeg: 0,10 kg
• Önsúly: 0,12 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30029 6
• Mennyiség: 36
• Hosszúság: 270 mm
• Szélesség: 230 mm
• Magasság: 150 mm
• Bruttó tömeg: 1,47 kg
• Nettó tömeg: 0,60 kg
• Önsúly: 0,87 kg

Méretek
• Termék hossza: 11,5 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 95 x 24 mm
•
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