
 

 

Philips
SoftShell

Para iPod
nano G4

DLA63025
Proteja o seu iPod numa capa flexível

que assenta que nem uma luva
Elegante e única, a SoftShell dá aderência e protecção ao seu iPod numa só camada suave e à prova 

de choque. Uma capa flexível é moldada especificamente para se adaptar na perfeição, proporcionando 

em simultâneo uma aderência extra. Protecção de superfície incluída para maior protecção do ecrã.

Protecção atractiva
• Protecção instantânea
• Capa à prova de choque também proporciona aderência

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base

Protecção do ecrã
• Protecção de superfície com protector do ecrã incluída
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod nano de 4ª geração

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Peso líquido: 0,047 kg
• Peso bruto: 0,085 kg
• Tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 48345 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

51,6 x 22,4 x 36,8 cm
• Peso líquido: 1,692 kg

• Peso bruto: 4,264 kg
• Tara: 2,572 kg
• GTIN: 2 87 12581 48345 0
• Número de embalagens para o consumidor: 36

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Peso líquido: 0,281 kg
• Peso bruto: 0,635 kg
• Tara: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 48345 3
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Design
• Cor(es): Carvão
•

Especificações
SoftShell
Para iPod nano G4 
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