
 

 

Philips
SlimFolio

Til iPod
nano G4 og G5

DLA66073D
Bær din iPod med stil

i et elegant læderetui
Det slanke og elegante SlimFolio opbevarer og beskytter din iPod uden at give dig unødvendig 
ekstra vægt at bære. Nu kan du lægge din enhed i lommen eller tasken og vide, at den er 
beskyttet. Brug det medfølgende Surface Shield for at beskytte skærmen yderligere.

Charmerende beskyttelse
• Udvendig læderbeklædning med luksuriøst udseende og følelse
• Blød indvendig stofforing

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.

Udvendig læderbeklædning
Dette etui er lavet af lækkert og holdbart læder, så 
det beskytter din enhed - på en stilfuld måde.

Blødt indvendigt for
Etuiets bløde indvendige stoffor beskytter din 
enheds finish, når den glider frem og tilbage inde i 
etuiet.
DLA66073D/10

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2011-05-20

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 57802
EAN: 87 12581 51313 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

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

nano 5. generation

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

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 10 cm
• Bruttovægt: 0,5 kg
• Nettovægt: 0,318 kg
• Taravægt: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 50378 6

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 42 x 24 x 32 cm
• Bruttovægt: 3,3 kg
• Nettovægt: 1,908 kg
• Taravægt: 1,392 kg
• GTIN: 2 87 12581 50378 3

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,78 x 2 cm
• Bruttovægt: 0,101 kg
• Nettovægt: 0,053 kg
• Taravægt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51313 9
•
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