
 

 

Philips
SlimShell Sport

För iPod
nano G5

DLA66001D
Träna med din iPod

i ett hårt skalfodral plus armband
Det starka och flexibla SlimShell Sport är ett kristallklart skydd för iPod-enhetens hölje och 
skärm. Du kan lugnt stoppa ned din iPod i fickan eller lägga den i väskan och veta att den är 
skyddad. När du tränar använder du det justerbara armbandet för säker och enkel åtkomst.

Aktivt skydd
• Hårt fodral i polykarbonat för kraftfullt skydd

Mångsidig hantering
• Justerbart sportarband för bättre passform
• Använd fodralet med eller utan det medföljande armbandet

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen

Skärmskydd
• Fodralet ger inbyggt skärmskydd



 Inbyggt skärmskydd
Det här genomskinliga fönstret skyddar skärmen när 
du tränar samtidigt som du kan se enheten i fodralet.

Hårt fodral i polykarbonat
Det här hårda fodralet är tillverkat i 
motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både 
kraftfullt skydd för din enhet.

Använd med eller utan armband
Perfekt när du tränar eller slappar. Eftersom det 
medföljande armbandet kan tas bort kan du välja om 
du vill använda fodralet med eller utan armband, 
beroende på vad du ska göra.
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Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Bruttovikt: 0,635 kg
• Nettovikt: 0,281 kg
• Taravikt: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 50537 7

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 44,2 x 43,9 x 22,1 cm
• Bruttovikt: 4,9 kg
• Nettovikt: 1,692 kg
• Taravikt: 3,208 kg
• GTIN: 2 87 12581 50537 4

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Bruttovikt: 0,085 kg
• Nettovikt: 0,047 kg
• Taravikt: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50537 0

Design och finish
• Färg(er): Genomskinlig och svart
• Material: Polykarbonat/neopren

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 5th Generation
•
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