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Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93383 4
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,400 κ.
• Απόβαρο: 0,090 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,310 κ.
• Μήκος: 28,00 εκ.
• Πλάτος: 17,50 εκ.
• Ύψος: 6,40 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96115 8
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 1,050 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,250 κ.

• Καθαρό βάρος: 0,800 κ.
• Μήκος (εκ.): 28,20 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 17,70 εκ.
• Ύψος (εκ.): 13,00 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96114 1
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: 6,320 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,520 κ.
• Καθαρό βάρος: 4,800 κ.
• Μήκος (εκ.): 55,50 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 30,00 εκ.
• Ύψος (εκ.): 30,00 εκ.
•

Οµοαξονικό καλώδιο
10 µ. Βύσµατα Pal 
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