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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93102 1
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0,130 kg
• Ciężar opakowania: 0,040 kg
• Waga netto: 0,090 kg
• Długość: 23,00 cm
• Szerokość: 14,00 cm
• Wysokość: 3,50 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93148 9
• Ilość: 40
• Waga brutto: 5 70 kg
• Ciężar opakowania: 0,50 kg
• Waga netto: 5,2 kg
• Długość: 572 mm
• Szerokość: 370 mm
• Wysokość: 250 mm
•

Kompozytowy przewód wideo
1,5 m  
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