
 

Philips
Capa VideoShell

Para iPod classic

DLA91001H
Proteja o seu iPod com uma concha transparente
com base de secretária incorporada
Resistente e transparente, a capa VideoShell rodeia o iPod com uma protecção transparente. O corpo 

em policarbonato possui uma base de secretária incorporada para ver vídeos sem precisar de segurar 

com as mãos em qualquer superfície plana. A Protecção de superfície incluída cria uma protecção para 

o ecrã.

Protecção resistente
• Capa em policarbonato transparente

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base

Visualização fácil de vídeos
• Base de secretária incorporada para visualização fácil de vídeos

Protecção do ecrã
• Protecção de superfície com protector do ecrã incluída
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Peso bruto: 0,099 kg
• Tara: 0,06 kg
• Peso líquido: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 43208 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,13 x 12,7 x 21,59 cm
• Peso bruto: 0,593 kg

• Tara: 0,359 kg
• Peso líquido: 0,234 kg
• GTIN: 1 87 12581 43208 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

45,4 x 24 x 45,7 cm
• Peso bruto: 5,2 kg
• Tara: 3,796 kg
• Peso líquido: 1,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 43208 3
• Número de embalagens para o consumidor: 36
•

Especificações
Capa VideoShell
Para iPod classic  
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