
 

 

Philips
VideoShell

Til iPod
nano G5

DLA66048D
Beskyt din iPod i et klart etui

med indbygget desktop-holder
Robust og gennemsigtig VideoShell giver din iPod krystalklar beskyttelse. Kabinettet af 
polykarbonat har en integreret desktop-holder, så du kan se håndfri video på alle plane 
overflader.

Stærk beskyttelse
• Krystalklart polykarbonatetui

Nem videovisning
• Integreret desktop-holder, så du nemt kan se video

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket
• Adgang til hovedtelefonstik mens du stadig er beskyttet

Skærmbeskyttelse
• Etuiet har integreret skærmbeskyttelse



 Polykarbonatetui
Dette hårde etui er lavet af hårdt polykarbonat, så 
det yder stærk og klar beskyttelse til din enhed.

Integreret desktop-holder
Den integrerede desktop-holder bag på etuiet giver 
mulighed for at se video på en plan overflade på en 
praktisk måde og med hænderne fri.

Adgang til hovedtelefonstik
Dette etui har en åbning til hovedtelefonstikket, så 
du fortsat kan have glæde af din enhed, alt imens den 
er beskyttet inde i etuiet.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Nettovægt: 0,045 kg
• Bruttovægt: 0,06 kg
• Taravægt: 0,015 kg
• EAN: 87 12581 50934 7
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 42 x 22 x 29 cm
• Nettovægt: 1,62 kg
• Bruttovægt: 3,15 kg
• Taravægt: 1,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 50934 1
• Antal forbrugeremballager: 36

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

24,6 x 11,4 x 10 cm
• Nettovægt: 0,270 kg
• Bruttovægt: 0,5 kg
• Taravægt: 0,230 kg
• GTIN: 1 87 12581 50934 4
• Antal forbrugeremballager: 6

Design og finish
• Farve(r): Klar
• Materialer: Polykarbonat

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 5. generation
•
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