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Trénujte s přehrávačem

v náramku ve stylu stahovací fólie
Lehké pouzdro ze stahovací fólie představuje pohodlný způsob, jak cvičit s MP3 
přehrávačem. Prodyšný materiál se přizpůsobí tvaru přístroje a během cvičení jej chrání. 
Lze jej omývat a k dispozici jsou dvě velikosti. Tím je zaručeno dokonalé přizpůsobení.

Aktivní ochrana
• Příjemný materiál odvádějící vlhkost
• Lehké a přizpůsobivý design

Praktický design
• Vysoce výkonné pouzdro ze stahovací fólie
• Ve dvou velikostech



 Vysoce výkonné pouzdro
Inspirací pro tento navlékací náramek byla 
smršťovací pouzdra používaná atlety. Výrobek 
představuje pohodlné a jednoduché řešení pro 
cvičení při hudbě.

Lehké a přizpůsobivé
Pouzdro je vyrobeno ze směsi spandex/lycra tak, aby 
bylo lehké a přizpůsobivé, takže budete moci 
pohodlně cvičit. Po skončení cvičení lze pouzdro 
omýt.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPod, iPhone, GoGear, Zune, Sansa, 

MP3 přehrávače

Univerzální kompatibilita
• Vhodné pro zařízení menší než: 4,5" x 2,4" x 0,48"

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Směs Spandex/Poly

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,8 x 17 x 0,947 cm
• Hrubá hmotnost: 1,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,6 kg

• Hmotnost obalu: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 56071 3

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 34,5 x 15 x 19 cm
• Hrubá hmotnost: 41 kg
• Čistá hmotnost: 21,6 kg
• Hmotnost obalu: 19,4 kg
• GTIN: 2 87 12581 56071 7

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 13,34 x 5,4 x 17,46 cm
• Hrubá hmotnost: 6,7 kg
• Čistá hmotnost: 3,6 kg
• Hmotnost obalu: 3,1 kg
• GTIN: 1 87 12581 56071 0
•
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