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i przewód HDMI™ zapewnia najlepszą możliwą jakość cyfrowego dźwięku i 
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93413 8
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0,160 kg
• Ciężar opakowania: 0,050 kg
• Waga netto: 0,110 kg
• Długość: 23,00 cm
• Szerokość: 14,00 cm
• Wysokość: 3,5 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99670 9
• Ilość: 4
• Waga brutto: 0,850 kg
• Ciężar opakowania: 0,210 kg
• Waga netto: 0,640 kg
• Długość (cm): 23,20 cm
• Szerokość (cm): 14,20 cm
• Wysokość (cm): 14,20 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93414 5
• Ilość: 24
• Waga brutto: 5,100 kg
• Ciężar opakowania: 1,260 kg

• Waga netto: 3,840 kg
• Długość (cm): 45,00 cm
• Szerokość (cm): 25,00 cm
• Wysokość (cm): 32,00 cm

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,85 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,2 x 14,2 x 14,2 cm
• Waga netto: 0,64 kg
• Ciężar opakowania: 0,21 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 6,16 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43,6 x 42,4 x 27,7 cm
• Waga netto: 2,64 kg
• Ciężar opakowania: 3,52 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14 x 22,8 x 3 cm
• Waga brutto: 0,16 kg
• Waga netto: 0,11 kg
• Ciężar opakowania: 0,05 kg
•

Przewód HDMI
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