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Rozměry balení
• EAN: 87 12581 43218 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Hrubá hmotnost: 0,098 kg
• Hmotnost obalu: 0,049 kg
• Čistá hmotnost: 0,049 kg

Vnitřní krabice
• GTIN: 1 87 12581 43218 5
• Počet spotřebitelských balení: 6

• Vnitřní obal (D x Š x V): 
22,225 x 20,955 x 14,605 cm

• Hrubá hmotnost: 0,587 kg
• Hmotnost obalu: 0,293 kg
• Čistá hmotnost: 0,294 kg

Vnější obal
• GTIN: 2 87 12581 43218 2
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Hrubá hmotnost: 4,6 kg
• Hmotnost obalu: 2,836 kg
• Čistá hmotnost: 1,764 kg
•

Pouzdro HipCase
pro zařízení iPod touch  

Specifikace

Datum vydání 2008-09-24

Verze: 1.1.5

12 NC: 8670 000 40877
EAN: 87 12581 43218 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
DLA8
1002H
/10

http://www.philips.com

