
 

 

Philips
Калъф с лента за ръка

за iPod nano 6G

DLA1162
Поставяте и сте готови

с калъфа с лента за ръка за iPod nano
Плъзнете вашия iPod nano 6G във формования силиконов държач и после плъзнете 
държача върху качествената лента за ръка. Лентата за ръка се залепва с велкро, 
което позволява регулиране на размера.

Защита в движение
• Смекчаващ ударите калъф тип "кобур" за здрав захват

Удобен достъп
• Достъп до всички бутони и съединителя за докинг станция

Интелигентен дизайн
• Гъвкава конструкция за лесно включване и изключване
• Плътно прилепващ и дишащ



 Достъп до всички бутони
Отворите на този калъф позволяват удобен 
достъп до всички бутони и съединителя за 
докинг станция, така че да можете да използвате 
устройството си, както е защитено в калъфа си.

Лесно включване и изключване
Гъвкавата конструкция позволява лесно 
поставяне и сваляне.

Смекчаващ ударите калъф тип 
"кобур"
Смекчаващият ударите калъф тип "кобур" има 
здрав захват, за сигурно закрепване към колана 
или чантата ви.

Плътно прилепващ и дишащ
Прилепва плътно за отлични резултати при 
ползване, но е дишащ за допълнително удобство.
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Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod Nano

Дизайн и покритие
• Цвят (цветове): Черно

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Кутия
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

12,7 x 17,78 x 2,5 см
• Бруто тегло: 0,076 кг
• Нето тегло: 0,028 кг
• Тегло с опаковката: 0,048 кг
• EAN: 87 12581 58307 1

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 36
• Външен кашон (л x Ш x В): 46 x 37,5 x 23 см
• Бруто тегло: 4,412 кг
• Нето тегло: 1,008 кг
• Тегло с опаковката: 3,404 кг
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 17,5 x 14 x 20,3 см
• Бруто тегло: 0,609 кг
• Нето тегло: 0,168 кг
• Тегло с опаковката: 0,441 кг
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
•
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