
 

 

Philips
Pouzdro s náramkem

pro přehrávač iPod nano 6G

DLA1162
Navléknutí a sundání

pouzdra s náramkem pro iPod nano
Vložte svůj iPod nano 6G do lisovaného silikonového držáku a držák nasuňte na náramek. 
Náramek je vybaven háčkem a smyčkovým uzávěrem, které umožňují nastavitelné 
upevnění.

Ochrana na cestách
• Pouzdro pro tlumení nárazů a bezpečné upevnění

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice

Praktický design
• Pružná konstrukce pro snadné nasazení/sejmutí
• Pohodlně padnoucí a vzdušné



 Přístup ke všem ovládacím prvkům
Otvory v tomto pouzdře umožňují pohodlný přístup 
ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací 
stanice, takže můžete zařízení používat, i když je 
bezpečně uloženo v pouzdře.

Snadné nasazení/sejmutí
Pružná konstrukce umožní snadné nasazení a 
sejmutí.

Pouzdro pro tlumení nárazů
Pouzdro pro tlumení nárazů zaručí bezpečné 
upevnění k opasku nebo cestovnímu zavazadlu.

Pohodlně padnoucí a vzdušné
Přesně padne a zajistí vynikající funkčnost, vzdušnost 
a zvýšené pohodlí.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod nano

Design a provedení
• Barva(y): Černá

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,076 kg
• Čistá hmotnost: 0,028 kg
• Hmotnost obalu: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 46 x 37,5 x 23 cm
• Hrubá hmotnost: 4,412 kg
• Čistá hmotnost: 1,008 kg
• Hmotnost obalu: 3,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,609 kg
• Čistá hmotnost: 0,168 kg
• Hmotnost obalu: 0,441 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
•

Specifikace
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