
 

 

Philips
Jam Jacket CordClip

Voor de iPod
nano G4

DLA63034
Siliconen beschermhoes voor uw iPod

met handige kabelhouder
De Jam Jacket CordClip biedt niet alleen bescherming maar heeft ook een kleine clip waarmee u uw 

hoofdtelefoon aan de iPod kunt bevestigen wanneer deze om het apparaat is gewikkeld. Het siliconen 

ontwerp past precies om uw iPod en de topbeschermer biedt extra bescherming van het scherm.

Volledige bescherming, optimale grip
• Een siliconenbeschermhoes geeft extra grip en bescherming
• Snelle en eenvoudige bescherming

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Kabelbeheer
• Handige clip om het snoer van de hoofdtelefoon op de plaats te houden

Schermbescherming
• Topbeschermer voor het scherm is meegeleverd
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 4e generatie

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

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Nettogewicht: 0,047 kg
• Brutogewicht: 0,085 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 48352 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 51,6 x 22,4 x 36,8 cm
• Nettogewicht: 1,692 kg

• Brutogewicht: 4,264 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,572 kg
• GTIN: 2 87 12581 48352 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Nettogewicht: 0,281 kg
• Brutogewicht: 0,635 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 48352 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Ontwerp
• Kleur(en): Zwart
•

Specificaties
Jam Jacket CordClip
Voor de iPod nano G4
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