
 

 

Philips
Etui podróżne

do odtwarzacza iPod nano 6G

DLA1165
Chwyć i zabierz ze sobą

odtwarzacz iPod nano
Specjalnie dopasowany do produktu silikonowy futerał umożliwia zwinięcie przewodu 
słuchawkowego z jednej strony i elementów dousznych z drugiej, co zapewnia doskonałą 
przenośność.

Ochrona w ruchu
• Wstrząsoodporny futerał zapewnia pewny chwyt

Wygodny dostęp
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego

Elegancka stylistyka
• Funkcja Cordsaver zapewnia porządek i ochronę słuchawek
• Elastyczna konstrukcja ułatwiająca włączanie i wyłączanie



 Dostęp do wszystkich przycisków 
sterujących
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących i złącza 
dokującego, dzięki czemu można korzystać z 
urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w 
futerale.

Funkcja Cordsaver
Funkcja Cordsaver zapewnia porządek i ochronę 
słuchawek

Łatwy sposób włączania i wyłączania
Elastyczna konstrukcja zapewnia łatwość zakładania i 
zdejmowania.

Wstrząsoodporny futerał
Wstrząsoodporny futerał, który zapewnia mocny 
uchwyt, może zostać solidnie przypięty do paska lub 
torby.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod nano

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,067 kg
• Waga netto: 0,017 kg
• Ciężar opakowania: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 58306 4

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46 x 37,5 x 23 cm
• Waga brutto: 3,86 kg
• Waga netto: 0,612 kg
• Ciężar opakowania: 3,248 kg
• GTIN: 2 87 12581 58306 8

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,5 x 14 x 20,3 cm
• Waga brutto: 0,6 kg
• Waga netto: 0,102 kg
• Ciężar opakowania: 0,498 kg
• GTIN: 1 87 12581 58306 1
•

Dane techniczne
Etui podróżne
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