
 

 

Philips
ActionClip

Voor de iPod
nano G4 en G5

DLA66003D
Klem uw iPod vast waar u maar wilt

of u nu een workout doet of lekker op de bank zit
Met de handige en veelzijdige ActionClip geeft u uw iPod nano een slanke, stevige clip aan de 
achterkant. Klem hem aan uw riem, zak of de band van uw tas, zodat uw muziek altijd binnen 
handbereik is. Tijdens het sporten kunt u uw iPod veilig gebruiken met de verstelbare armband.

Alle functies bij de hand
• Door de stevige riemclip hebt u uw apparaat altijd bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
• Verstelbare sportarmband voor optimaal comfort
• De hoes met of zonder de meegeleverde armband gebruiken



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Met of zonder armband gebruiken
Handig bij het sporten of voor onderweg. De 
meegeleverde armband is verwijderbaar, zodat u zelf 
kunt kiezen of u de hoes met of zonder de armband 
wilt gebruiken.

Stevige riemclip
Met de stevige riemclip kunt u het apparaat veilig aan 
uw riem, zak of tas bevestigen, zodat u het altijd bij 
de hand hebt.
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Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Brutogewicht: 0,635 kg
• Nettogewicht: 0,281 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 50538 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 44 x 21,5 x 45 cm
• Brutogewicht: 4,7 kg
• Nettogewicht: 1,692 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,008 kg
• GTIN: 2 87 12581 50538 1

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Brutogewicht: 0,085 kg
• Nettogewicht: 0,047 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50538 7

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Wit en zwart
• Materialen: Plastic/neopreen

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 4e generatie, iPod 

nano 5e generatie
•
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