
 

 

Philips
Futerał, zacisk i pasek na 
ramię

do odtwarzacza iPod touch

DLA1291
Trenuj ze swoim odtwarzaczem iPod

w futerale z zaczepem i paskiem na ramię
Rozwiązanie 3 w 1, doskonałe do ćwiczeń na wolnym powietrzu i spacerów. Usztywniany futerał 

zapobiega przedostawaniu się wilgoci do środka, zaś okienko umożliwia bezpieczną obsługę urządzenia. 

Wygodny pasek na ramię lub obracany zacisk trzymają odtwarzacz iPod w jednym miejscu.

Aktywna ochrona
• Wygodny, odporny na wilgoć materiał
• Przezroczyste okienko zapewniające ochronę ekranu
• Dodatki odblaskowe zapewnia lepszą widoczność i bezpieczeństwo
• Przyciski pokryte warstwą zapewniającą ochronę podczas ich naciskania

Możliwość umieszczania w różnych pozycjach
• Regulowana, sportowa opaska na ramię
• Wąski, zdejmowany zaczep
• Obrotowy zaczep ułatwiający umieszczenie urządzenia w wybranej pozycji

Ochrona ekranu
• Futerał z wbudowaną osłoną ekranu



 Wygodny, sportowy materiał
Ten sportowy futerał to miękka, odporna na wilgoć 
warstwa, która zabezpiecza urządzenie przed potem 
oraz działaniem czynników atmosferycznych podczas 
ćwiczeń.

Okienko ochronne
Podczas ćwiczeń to przezroczyste okienko 
zabezpiecza ekran urządzenia, umożliwiając 
jednocześnie jego obsługę.

Regulowana, sportowa opaska na ramię
Regulowana opaska pasuje prawie na każde ramię, a 
zapięcie na rzep sprawia, że jest pewnie 
zamocowana.

Wąski, zdejmowany zaczep

Wąski zaczep pozwala pewnie przyczepić urządzenie 
do paska spodni, kieszeni lub paska torby, aby zawsze 
było pod ręką. Zaczep można łatwo zdjąć.

Przyciski pokryte warstwą ochronną
Materiał, z jakiego wykonany jest futerał, pokrywa 
przyciski regulacji głośności, pozwalając na kontrolę 
głośności i jednocześnie zapewniając ich ochronę 
podczas naciskania.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Neopren

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

12,7 x 17,8 x 40 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55986 1

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

58 x 28 x 33 cm
• Waga brutto: 6,2 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 4,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55986 5

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

26 x 15,5 x 18 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55986 8
•

Dane techniczne
Futerał, zacisk i pasek na ramię
do odtwarzacza iPod touch  
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