
 

 

Philips
SoftShell

Til iPod
nano G5

DLA66044D
Beskyt din iPod i et fleksibelt etui

der passer, som var det støbt til den
Det slanke og unikke SoftShell giver din iPod greb og beskyttelse i ét glat, stødabsorberende 
lag. Den fleksible skal er specielt udformet, så den passer perfekt og samtidig giver et bedre 
greb. Det medfølgende Surface Shield giver øget skærmbeskyttelse.

Charmerende beskyttelse
• Lynhurtig og nem beskyttelse
• Stødabsorberende etui, der giver greb

Praktisk adgang
• 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.

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.

Stødabsorberende etui
Etuiet er fremstillet af termoplastisk polyuretan, der 
er en højtydende elastomer, som både føjer greb og 
stødbeskyttelse til etuiet.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 5. generation

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

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Nettovægt: 0,047 kg
• Bruttovægt: 0,085 kg
• Taravægt: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50935 4
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 40 x 37,5 x 17 cm
• Nettovægt: 1,692 kg
• Bruttovægt: 3,1 kg

• Taravægt: 1,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 50935 8
• Antal forbrugeremballager: 36

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

24,6 x 11,4 x 5 cm
• Nettovægt: 0,282 kg
• Bruttovægt: 0,5 kg
• Taravægt: 0,218 kg
• GTIN: 1 87 12581 50935 1
• Antal forbrugeremballager: 6

Design og finish
• Farve(r): Grå
• Materialer: TPU
•
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