
 

 

Philips
Carcasă cu bandă de fixare 
pe braţ

pentru iPod nano 6G

DLA1162
Introduceţi şi scoateţi iPod-ul nano

într-o carcasă cu bandă de fixare pe braţ
Introduceţi iPod-ul Nano 6G în suportul turnat de silicon şi glisaţi suportul în banda de 
fixare pe braţ. Închiderea cu arici pentru o potrivire reglabilă completează banda de fixare 
pe braţ.

Protecţie în mișcare
• Suport pentru absorbţia șocurilor pentru prindere fermă

Acces confortabil
• Acces la toate comenzile și la conectorul de andocare

Design inteligent
• Construcţie flexibilă pentru introducere/scoatere ușoară
• Fixare fermă și permeabilitate



 Acces la toate comenzile
Orificiile acestei huse vă permit un acces confortabil 
la toate comenzile și la conectorul de andocare, 
astfel încât puteţi utiliza dispozitivul în timp ce este 
protejat în interiorul acesteia.

Introducere/scoatere ușoară
Construcţia flexibilă permite introducerea și 
scoaterea ușoare.

Suport pentru absorbţia șocurilor
Suportul pentru absorbţia șocurilor se prinde ferm 
pentru a se fixa sigur de cureaua sau de geanta dvs.

Fixare fermă și permeabilitate
Se fixează confortabil pentru performanţe 
superioare, dar asigură permeabilitate pentru un plus 
de confort.
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Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod nano

Design și finisare
• Culori: Negru

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,076 kg
• Greutate netă: 0,028 kg
• Greutate proprie: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 46 x 37,5 x 23 cm
• Greutate brută: 4,412 kg
• Greutate netă: 1,008 kg
• Greutate proprie: 3,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Greutate brută: 0,609 kg
• Greutate netă: 0,168 kg
• Greutate proprie: 0,441 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
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