
 

 

Philips
Puzdro s uchytením na 
ruku

pre iPod nano 6G

DLA1162
Nasaďte a vyštartujte

v puzdre s uchytením na ruku pre iPod nano
Vložte prehrávač iPod nano 6G do lisovaného silikónového držiaka a držiak potom 
nasuňte na kvalitný remienok na ruku. Tento remienok na ruku je vybavený uzáverom 
s háčikom a očkom, ktoré umožňujú nastaviteľné uchytenie.

Ochrana na cestách
• Zásuvné puzdro absorbujúce otrasy zabezpečuje pevné držanie

Pohodlný prístup
• Prístup k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku

Praktický dizajn
• Flexibilná konštrukcia pre jednoduché pripnutie a odopnutie
• Priliehavé upevnenie a priedušný materiál



 Prístup k všetkým ovládacím prvkom
Otvory na tomto puzdre umožňujú pohodlný prístup 
k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku, 
takže môžete svoje zariadenie použiť, zatiaľ čo je 
chránené v puzdre.

Jednoduché pripnutie a odopnutie
Flexibilná konštrukcia umožňuje jednoduché 
pripnutie a odopnutie.

Zásuvné puzdro absorbujúce otrasy
Zásuvné puzdro absorbujúce otrasy pevne obopne a 
umožňuje bezpečné upevnenie na opasok alebo 
tašku.

Priliehavé upevnenie a priedušný 
materiál
Priliehavé upevnenie prináša vynikajúci výkon, no 
vďaka priedušnosti zároveň poskytuje výnimočný 
komfort.
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Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Čierny

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

12 7 x 17,78 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,076 kg
• Čistá hmotnosť: 0,028 kg
• Hmotnosť obalu: 0 048 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 46 x 37,5 x 23 cm
• Hmotnosť brutto: 4,412 kg
• Čistá hmotnosť: 1,008 kg
• Hmotnosť obalu: 3,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 17 5 x 14 x 20,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,609 kg
• Čistá hmotnosť: 0,168 kg
• Hmotnosť obalu: 0,441 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
•

Technické údaje
Puzdro s uchytením na ruku
pre iPod nano 6G  
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