
 

 

Philips
Estojo com fita para o 
braço

para iPod nano 6G

DLA1162
Colocar e levar

num estojo com fita para o braço para iPod nano
Coloque o seu iPod nano 6G no suporte moldado de silicone e introduza o suporte na 
fita para o braço de alta qualidade. A fita para o braço inclui ainda um fecho em velcro 
para uma adaptação ajustável.

Protecção em viagem
• Estojo à prova de choque para aderência firme

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base

Design inteligente
• Estrutura flexível para colocação e remoção simples
• Ajuste firme e respirável



 Acesso a todos os controlos
As aberturas desta capa permitem um acesso 
cómodo a todos os controlos e ao conector de base, 
pelo que pode utilizar o dispositivo enquanto este 
fica protegido no interior da capa.

Colocação e remoção simples
A estrutura flexível para assegurar uma colocação e 
uma remoção simples.

Estojo à prova de choque
O estojo à prova de choque adere com firmeza para 
se fixar de forma segura ao seu cinto ou saco.

Ajuste firme e respirável
Ajusta-se na perfeição para um desempenho 
superior, mas é respirável para proporcionar um 
conforto extra.
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod nano

Design e acabamento
• Cor(es): Preto

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,076 kg
• Peso líquido: 0,028 kg
• Tara: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

46 x 37,5 x 23 cm
• Peso bruto: 4,412 kg
• Peso líquido: 1,008 kg
• Tara: 3,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,5 x 14 x 20,3 cm
• Peso bruto: 0,609 kg
• Peso líquido: 0,168 kg
• Tara: 0,441 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
•
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Estojo com fita para o braço
para iPod nano 6G  
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