
 

 

Philips
Armbandsfodral

för iPod nano 6G

DLA1162
Dra på och ta av

i ett armbandsfodral för iPod nano
Skjut in din iPod nano 6G i den formgjutna silikonhållaren och skjut på hållaren på 
kvalitetsarmbandet. Armbandet har justerbar passform med hake och ögla.

Skydd i farten
• Stötdämpande hölster som sitter stadigt

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen

Smart design
• Flexibel konstruktion för att enkelt slå på/av
• Sitter bekvämt och andas



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

Enkel på/av
Den flexibla konstruktionen ger enkel på- och 
avtagning.

Stötdämpande hölster
Det stötdämpande hölstret sitter stadigt på bältet 
eller väskan.

Sitter bekvämt och andas
Sitter bekvämt för högsta prestanda, och andas för 
extra komfort.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Nano

Design och finish
• Färg(er): Black

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,076 kg
• Nettovikt: 0,028 kg
• Taravikt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Bruttovikt: 4,412 kg
• Nettovikt: 1,008 kg
• Taravikt: 3,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Bruttovikt: 0,609 kg
• Nettovikt: 0,168 kg
• Taravikt: 0,441 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
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