
 

 

Philips
Action Jacket

voor iPhone

DLA40001
Lekker sporten met uw iPhone

in een neopreen hoes met clip en armband
Of u nu aan het sporten bent of lekker zit te chillen, uw iPhone moet natuurlijk mee. De 
Action Jacket is de perfecte oplossing met een verstelbare armband voor tijdens het 
sporten. Na het sporten gebruikt u de clip om hem aan uw riem of tas te bevestigen.

Bescherming in beweging
• Transparant venster voor bescherming van het scherm
• Waterdicht neopreen beschermt tegen zweet

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
• Verstelbare sportarmband voor optimaal comfort
• Verwijderbare riemclip
• Draaiclip voor eenvoudige plaatsing

Schermbescherming
• Het etui biedt ingebouwde bescherming van het scherm
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Neopreen

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Brutogewicht: 0,125 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,054 kg
• Nettogewicht: 0,071 kg
• EAN: 87 12581 43342 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Brutogewicht: 0,75 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,324 kg
• Nettogewicht: 0,426 kg
• GTIN: 1 87 12581 43342 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 44 x 23,5 x 46,5 cm
• Brutogewicht: 6 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,444 kg
• Nettogewicht: 2,556 kg
• GTIN: 2 87 12581 43342 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
•
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