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Θήκη καρπού

Για iPhone

DLA40001
Γυμναστική με το iPhone

σε μια θήκη νεοπρενίου με κλιπ και περιβραχιόνιο
Όταν γυμνάζεστε ή όταν χαλαρώνετε έξω και θέλετε να έχετε μαζί σας το iPhone, η θήκη καρπού 

είναι η λύση που ανταποκρίνεται σε όλες τις περιστάσεις. Χρησιμοποιήστε τη με το ρυθμιζόμενο 

περιβραχιόνιο όταν γυμνάζεστε και μετά τη γυμναστική στερεώστε τη στη ζώνη ή το λουρί της 

τσάντας σας.

Ενεργή προστασία
• Διαφανές παράθυρο για προστασία της οθόνης κατά την αναπαραγωγή
• Νεοπρένιο που προστατεύει από τον ιδρώτα

Ευέλικτη τοποθέτηση
• Ρυθμιζόμενο περιβραχιόνιο που προσαρμόζεται στους περισσότερους δικέφαλους
• Αποσπώμενο κλιπ ζώνης
• Περιστρεφόμενο κλιπ ζώνης για εύκολη τοποθέτηση

Προστασία οθόνης
• Η θήκη παρέχει ενσωματωμένη προστασία οθόνης
 



 

DLA40001/10
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): •
Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 43342 0
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,97 x 20,32 x 3,81 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,125 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,054 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,071 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 43342 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6

22,225 x 20,32 x 13,97 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,75 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,324 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,426 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 2 87 12581 43342 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

44 x 23,5 x 46,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 6 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,444 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,556 κ.
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