
 

 

Philips
Cestovní brašna

pro přehrávač iPod nano 6G

DLA1165
Snadná manipulace

s vaším iPodem nano
Toto speciálně tvarované silikonové pouzdro je navrženo tak, že umožňuje navinutí 
sluchátkového kabelu na jeden konec a uchycení sluchátek na druhý, čímž je dosaženo 
vynikající přenosnosti.

Ochrana na cestách
• Pouzdro pro tlumení nárazů a bezpečné upevnění

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice

Praktický design
• Cordsaver umožňuje uspořádání a ochranu sluchátek
• Pružná konstrukce pro snadné nasazení/sejmutí



 Přístup ke všem ovládacím prvkům
Otvory v tomto pouzdře umožňují pohodlný přístup 
ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací 
stanice, takže můžete zařízení používat, i když je 
bezpečně uloženo v pouzdře.

CordSaver
Cordsaver umožňuje uspořádání a ochranu 
sluchátek

Snadné nasazení/sejmutí
Pružná konstrukce umožní snadné nasazení a 
sejmutí.

Pouzdro pro tlumení nárazů
Pouzdro pro tlumení nárazů zaručí bezpečné 
upevnění k opasku nebo cestovnímu zavazadlu.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod nano

Design a provedení
• Barva(y): Černá

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,067 kg
• Čistá hmotnost: 0,017 kg
• Hmotnost obalu: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 58306 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 46 x 37,5 x 23 cm
• Hrubá hmotnost: 3,86 kg
• Čistá hmotnost: 0,612 kg
• Hmotnost obalu: 3,248 kg
• GTIN: 2 87 12581 58306 8

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,6 kg
• Čistá hmotnost: 0 102 kg
• Hmotnost obalu: 0,498 kg
• GTIN: 1 87 12581 58306 1
•
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