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Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 2,52 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 24,5 x 20,6 x 24,1 cm
• Nettopaino: 2,128 kg
• Taara: 0,392 kg
• EAN: 87 12581 47594 9
• Kuluttajapakkausten määrä: 4

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 15,81 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

64,8 x 26,7 x 52,1 cm
• Nettopaino: 12,768 kg

• Taara: 3,042 kg
• EAN: 87 12581 47593 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

19,5 x 23,5 x 5,5 cm
• Kokonaispaino: 0,584 kg
• Nettopaino: 0,532 kg
• Taara: 0,052 kg
• EAN: 87 12581 46333 5
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
•
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