
 

 

Philips
Jam Jacket CordSaver

Til iPod
nano G5

DLA66006D
Beskyt din iPod i et silikoneetui

med integreret kabelstyring
Jam Jacket CordSaver giver yderligere beskyttelse til din iPod plus smart og nem opbevaring 
af ledningen til dine hovedtelefoner. Silikoneetuiet passer som hånd i handske og giver et 
bedre greb. Brug det medfølgende Surface Shield til at beskytte skærmen yderligere.

Håndgribelig beskyttelse
• Silikone giver bedre gribefasthed og bedre beskyttelse
• Lynhurtig og nem beskyttelse

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket

Ledningsopbevaring
• Integreret ledningsopbevaring til hovedtelefoner



 Integreret ledningsopbevaring
Den indbyggede kabelspole på bagsiden af kabinettet 
er kompakt, diskret og nem at tage op, så du hurtigt 
kan vikle dine hovedtelefoner op og opbevare dem 
korrekt i etuiet.

Beskyttelse på et øjeblik
Etuiet er fremstillet af et holdbart materiale, der er 
specialfremstillet til din enhed. Etuiet er nemt og 
hurtigt at sætte på og føjer et beskyttende lag til din 
enhed.

Beskyttende silikone
Dette etui er lavet af blød silikone, der tilføjer et 
gribelag til din afspiller, alt imens det også beskytter 
din enhed mod ridser og almindelig slitage.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 5. generation

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Nettovægt: 0,053 kg
• Bruttovægt: 0,101 kg
• Taravægt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 50932 3
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 45,5 x 24,5 x 31 cm
• Nettovægt: 1,908 kg
• Bruttovægt: 3,2 kg

• Taravægt: 1,292 kg
• GTIN: 2 87 12581 50932 7
• Antal forbrugeremballager: 36

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 9 cm
• Nettovægt: 0,318 kg
• Bruttovægt: 0,5 kg
• Taravægt: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 50932 0
• Antal forbrugeremballager: 6

Design og finish
• Farve(r): Sort
• Materialer: Silikone
•
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