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Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 41622 5
• Hmotnosť brutto: 0 36 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24,3 x 15 6 x 10,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,16 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 0.2 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 41623 2
• Hmotnosť brutto: 2,6 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35 x 33,6 x 26,2 cm

• Čistá hmotnosť: 0,96 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 1,64 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3.7 cm
• EAN: 87 12581 41616 4
• Hmotnosť brutto: 0 06 kg
• Čistá hmotnosť: 0 04 kg
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,02 kg
•

Kábel S-Video
2,0 m  
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