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Action Jacket
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DLP11000
Faceţi sport cu GoGear

într-o carcasă din neopren cu clemă şi bandă de fixare pe braţ
Fie că faceţi sport sau doar vă relaxaţi, doriţi să aveţi dispozitivul GoGear cu dumneavoastră 
- iar carcasa Action Jacket este soluţia multifuncţională. Utilizaţi-o cu banda de fixare de braţ 
cât timp faceţi sport şi ataşaţi-o la curea sau la bareta de la geantă după ce aţi terminat.

Protecţie activă
• Fereastră transparentă pentru o protecţie accesibilă a ecranului
• Neoprenul protejează împotriva transpiraţiei

Poziţionare versatilă
• Bandă reglabilă de fixare pe braţ care se potrivește majorităţii bicepșilor
• Clemă rotativă pentru curea pentru o poziţionare ușoară

Protecţie pentru ecran
• Carcasa oferă protecţie pentru ecran încorporată
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,795 x 19,05 x 3,81 cm
• Greutate brută: 0,085 kg
• Greutate proprie: 0,043 kg
• Greutate netă: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 44752 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 

24,608 x 20,48 x 11,43 cm
• Greutate brută: 0,68 kg

• Greutate proprie: 0,428 kg
• Greutate netă: 0,252 kg
• GTIN: 1 87 12581 44752 3
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 

51,595 x 22,385 x 36,83 cm
• Greutate brută: 4,366 kg
• Greutate proprie: 2,854 kg
• Greutate netă: 1,512 kg
• GTIN: 2 87 12581 44752 0
• Număr de ambalaje: 36
•
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