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 θήκη µε άψογο στυλ HipCase για το GoGear διαθέτει ισχυρό κλιπ ζώνης για να έχετε 

ντα κοντά σας. Το HipCase εφαρµόζει σαν γάντι και παρέχει ενσωµατωµένη προστασία 

φανή πρόσβαση για αναπαραγωγή ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο του GoGear.

ασία µε κοµψότητα
υτελές δερµάτινο εξωτερικό
τερικό µε µαλακή επένδυση από ύφασµα

ική πρόσβαση
σβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης
σβαση στην υποδοχή ακουστικών
εκτικό κλιπ ζώνης για άµεση πρόσβαση στη συσκευή σας
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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 44753 3
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,97 x 20,32 x 3,81 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,098 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,049 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,049 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 44753 0
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

22,225 x 20,955 x 14,605 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,587 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,293 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,294 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 2 87 12581 44753 7
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

43,8 x 24 x 46,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 4,6 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,836 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,764 κ.
•

Θήκη ζώνης
για τη σειρά GoGear 5200 
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