
 

 

Philips
ActionClip

För iPod
nano G4 & G5

DLA66003D
Fäst din iPod varsomhelst

när du tränar eller slappar
Med bekväma och mångsidiga ActionClip får du ett smidigt och rejält klämfäste på baksidan 
av iPod nano. Fäst det enkelt på bältet, fickan eller väskans axelrem så har du alltid musiken 
nära tillhands. När du tränar använder du det justerbara armbandet för säker åtkomst.

Bekvämt och lätthanterligt
• Med den stabila bälteshållaren kan du ha enheten nära till hands.
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen

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



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

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.

Stabil bälteshållare
Med hjälp av den stabila bälteshållaren kan du fästa 
enheten vid bältet, fickan eller axelremmen på väskan 
så att du alltid har den nära till hands.
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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 50538 4

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 44 x 21,5 x 45 cm
• Bruttovikt: 4,7 kg
• Nettovikt: 1,692 kg
• Taravikt: 3,008 kg
• GTIN: 2 87 12581 50538 1

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 50538 7

Design och finish
• Färg(er): Vit och svart
• Material: Plast/neopren

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 4th Generation, iPod 

nano 5th Generation
•
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