
 

 

Philips
SlimShell Sport

Til iPod
nano G5

DLA66001D
Træn med din iPod

i et hårdt etui med armbånd
Det stærke og fleksible SlimShell Sport giver krystalklar beskyttelse til kabinet og skærm 
på din iPod. Put din iPod i en lomme eller taske, og vær sikker på, at den er beskyttet. Når 
du træner, kan du bruge det justerbare armbånd til at få sikker og nem betjening.

Aktiv beskyttelse
• Hårdt etui i polykarbonat til ekstra stærk beskyttelse

Flere positionsmuligheder
• Justerbart armbånd til sportsbrug sikrer bedre pasform
• Brug etuiet med eller uden det medfølgende armbånd

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket

Skærmbeskyttelse
• Etuiet har integreret skærmbeskyttelse



 Integreret skærmbeskyttelse
Det klare vindue beskytter enhedens skærm, 
samtidig med at du stadig kan se enheden inde i 
etuiet.

Hårdt etui i polykarbonat
Dette hårde etui er lavet af hårdt polykarbonat, så 
det yder stærk og klar beskyttelse til din enhed.

Brug med eller uden armbånd
Fantastisk til træning eller afslapning. Det 
medfølgende armbånd kan tages af, så du kan vælge 
at bruge etuiet med eller uden armbånd afhængigt af, 
hvordan du vil bruge det.
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Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Bruttovægt: 0,635 kg
• Nettovægt: 0,281 kg
• Taravægt: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 50537 7

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 44,2 x 43,9 x 22,1 cm
• Bruttovægt: 4,9 kg
• Nettovægt: 1,692 kg
• Taravægt: 3,208 kg
• GTIN: 2 87 12581 50537 4

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Bruttovægt: 0,085 kg
• Nettovægt: 0,047 kg
• Taravægt: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50537 0

Design og finish
• Farve(r): Klar og sort
• Materialer: Polykarbonat/neopren

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 5. generation
•
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