
 

 

Philips
SlimClip

Til iPod
nano G4 og G5

DLA66004D
Sæt din iPod fast hvor som helst

til træning eller afslapning
Den praktiske og fleksible SlimClip giver dig en slank og stærk clip bag på din iPod nano. 
Det er en hurtig og nem clip-løsning til din iPod nano, som nemt kan sættes fast i bælte, 
lomme eller taskerem, så du har din musik lige ved hånden.

Praktisk adgang
• Den robuste bælteclip gør, at du altid har din enhed lige ved hånden
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket



 Adgang til alle knapper
Åbningerne i dette etui muliggør praktisk adgang til 
alle knapper samt tilslutningsstikket, så du kan bruge 
din enhed, alt imens den er beskyttet inde i etuiet.

Robust bælteclip
Den robuste bælteclip fastgør din enhed til dit bælte, 
din lomme eller en strop i din taske, så den er lige 
ved hånden.
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Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,6 x 11,4 x 15 cm
• Bruttovægt: 0,5 kg
• Nettovægt: 0,282 kg
• Taravægt: 0,218 kg
• GTIN: 1 87 12581 50926 9

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 16 x 45 cm
• Bruttovægt: 3,2 kg
• Nettovægt: 1,692 kg
• Taravægt: 1,508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50926 6

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 50926 2

Design og finish
• Farve(r): Hvid
• Materialer: Plastik

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 4. generation, iPod 

nano 5. generation
•
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