
 

 

Philips
Reisetui

voor iPod nano 6G & 7G

DLA1165
Inpakken en wegwezen

met uw iPod nano
In deze speciaal ontworpen siliconenhoes kunt u het snoer van uw hoofdtelefoon 
helemaal kwijt en er is een speciaal plekje voor de oordopjes. Draagbaarheid in optima 
forma.

Bescherming voor onderweg
• Schokabsorberende houder voor stevige grip

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Slank design
• CordSaver voor het opbergen en beschermen van hoofdtelefoons
• Eenvoudig aan te brengen/te verwijderen dankzij flexibele vormgeving



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

CordSaver
CordSaver voor het opbergen en beschermen van 
hoofdtelefoons

Eenvoudig aan te brengen/te 
verwijderen
Door de flexibele vormgeving eenvoudig aan te 
brengen en te verwijderen.

Schokabsorberende houder
De schokabsorberende houder kunt u veilig aan uw 
riem of tas bevestigen.
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod Nano

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,067 kg
• Nettogewicht: 0,017 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 58306 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Brutogewicht: 3,86 kg
• Nettogewicht: 0,612 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,248 kg
• GTIN: 2 87 12581 58306 8

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Brutogewicht: 0,6 kg
• Nettogewicht: 0,102 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,498 kg
• GTIN: 1 87 12581 58306 1
•
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