
 

 

Philips
SlimFolio

För iPod
nano G4 & G5

DLA66073D
Bär din iPod med stil

i ett raffinerat läderfodral.
Din iPod får plats i smidiga och raffinerade SlimFolio utan att omfånget ökar. Nu kan du 
stoppa enheten i fickan eller lägga den i väskan och veta att den är skyddad. Använd 
medföljande Surface Shield för extra skärmskydd.

Attraktivt skydd
• Läderhölje för lyxig look och känsla
• Foder i mjukt material

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

Läderhölje
Det här fodralet är tillverkat i elegant, slitstarkt läder 
som skyddar din enhet med stil.

Mjukt foder
Fodralets foder är tillverkat i ett mjukt material som 
skyddar enhetens yta när du bär den med dig.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 4th Generation, iPod 

nano 5th Generation

Design och finish
• Färg(er): Black
• Material: Läder

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 22,225 x 20,32 x 10 cm
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Nettovikt: 0,318 kg
• Taravikt: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 51313 6

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 42 x 24 x 32 cm
• Bruttovikt: 3,3 kg
• Nettovikt: 1,908 kg
• Taravikt: 1,392 kg
• GTIN: 2 87 12581 51313 3

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Bruttovikt: 0,101 kg
• Nettovikt: 0,053 kg
• Taravikt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51313 9
•
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