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Träna med din spelare

i ett komprimerat armband med praktiska öppningar
Det är bekvämt att träna med MP3-spelaren med det här lätta, komprimerade armbandet som 
har praktiska öppningar. Det formanpassade materialet andas och skyddar spelaren medan du 
tränar. Armbandet går att tvätta för hand och finns i två storlekar för perfekt passform.

Aktivt skydd
• Bekvämt, fuktavvisande material
• Lätt, formanpassad och bekväm design

Smart design
• Komprimerat fodral med höga prestanda
• Finns i två storlekar



 Fodral med höga prestanda
Det här armbandet är inspirerat av de 
komprimerade fodral som används av idrottsmän, 
och är en bekväm och lättanvänd lösning när du vill 
ha musiken med när du tränar.

Lätt och formanpassat
Fodralet, som är tillverkat av en blandning av 
spandex och lycra, är formanpassat och lätt, så att du 
kan träna bekvämt. När du har tränat klart kan 
fodralet tvättas för hand.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPhone, GoGear, Zune, 

Sansa, MP3-spelare

Universell kompatibilitet
• Passar enheter mindre än: 4,5 tum x 2,4 tum x 

0,48 tum

Design och finish
• Färg(er): Svart
• Material: Spandex/polyester

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,8 x 17 x 0,947 cm
• Bruttovikt: 1,1 kg
• Nettovikt: 0,6 kg

• Taravikt: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 56071 3

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 34,5 x 15 x 19 cm
• Bruttovikt: 41 kg
• Nettovikt: 21,6 kg
• Taravikt: 19,4 kg
• GTIN: 2 87 12581 56071 7

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 13,34 x 5,4 x 17,46 cm
• Bruttovikt: 6,7 kg
• Nettovikt: 3,6 kg
• Taravikt: 3,1 kg
• GTIN: 1 87 12581 56071 0
•
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