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iPod nano 6G-hez

DLA1165
Csak felkapja és indulhat is

iPod nano
Az egyedi, öntött szilikon tartó kialakítása lehetővé teszi az egyik végén a fejhallgató 
vezetékének feltekerését, a másikon pedig egy speciális fülhallgató tartórészt biztosít a 
tökéletes hordozhatóság érdekében.

Menet közbeni védelem
• Ütésálló tok a biztonságos rögzítéshez

Kényelmes hozzáférés
• Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz

Intelligens kivitel
• A kábelvédő hozzájárul a fejhallgató kényelmes viseletéhez és védelméhez
• Rugalmas kialakítás az egyszerű felhelyezés és levétel érdekében



 Az összes kezelőszerv elérhetősége
A tokon található nyílások kényelmes hozzáférést 
biztosítanak az összes kezelőszervhez és 
dokkolóegység-csatlakozóhoz, így a készülék akkor 
is használható, amikor a tok védi.

Kábelvédő
A kábelvédő hozzájárul a fejhallgató kényelmes 
viseletéhez és védelméhez

Egyszerű felhelyezés és levétel
A rugalmas kialakításnak köszönhetően egyszerű 
felhelyezni és levenni.

Ütésálló tok
Az ütésálló tok biztonságosan rögzíthető a 
derékszíjhoz vagy a táskához.
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iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: nano iPod

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,067 kg
• Nettó tömeg: 0,017 kg
• Táratömeg: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 58306 4

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

46 x 37,5 x 23 cm
• Bruttó tömeg: 3,86 kg
• Nettó tömeg: 0,612 kg
• Táratömeg: 3,248 kg
• GTIN: 2 87 12581 58306 8

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,5 x 14 x 20,3 cm
• Bruttó tömeg: 0,6 kg
• Nettó tömeg: 0,102 kg
• Táratömeg: 0,498 kg
• GTIN: 1 87 12581 58306 1
•
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