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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 23,5 x 6,5 cm
• Nettogewicht: 0,2 kg
• Brutogewicht: 0,26 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 64,7 x 26 x 52 cm

• Nettogewicht: 4,8 kg
• Brutogewicht: 8,04 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,24 kg

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 24,4 x 20,6 x 24,1 cm
• Nettogewicht: 0,8 kg
• Brutogewicht: 1,22 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,42 kg
•

Scart-kabel
2,5 m  
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