
 

 

Philips
Armbandtasje

voor iPod nano 6G & 7G

DLA1162
Omschuiven en wegwezen

met een armbandhoes voor de iPod nano
Schuif uw iPod nano 6G in de speciaal gevormde siliconenhoes en schuif de hoes op de 
hoogwaardige armband. De armband heeft een klittenbandsluiting voor de perfecte 
pasvorm.

Bescherming voor onderweg
• Schokabsorberende houder voor stevige grip

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Slank design
• Eenvoudig aan te brengen/te verwijderen dankzij flexibele vormgeving
• Perfecte pasvorm en ademend



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Eenvoudig aan te brengen/te 
verwijderen
Door de flexibele vormgeving eenvoudig aan te 
brengen en te verwijderen.

Schokabsorberende houder
De schokabsorberende houder kunt u veilig aan uw 
riem of tas bevestigen.

Perfecte pasvorm en ademend
Een perfecte pasvorm voor superieure prestaties en 
het ademende materiaal geeft extra comfort.
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod Nano

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,8 x 17 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,078 kg
• Nettogewicht: 0,024 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,054 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Brutogewicht: 4,5 kg
• Nettogewicht: 0,864 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,636 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 20,3 x 14 x 17,5 cm
• Brutogewicht: 0,62 kg
• Nettogewicht: 0,144 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,476 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
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