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DLV1004
Berolahraga sambil ditemani pemutar musik
dengan armband kompresi berbentuk sarung lengan
Sarung lengan kompresi yang ringan ini membuat Anda nyaman berolahraga bersama pemutar 
MP3 Anda. Bahannya yang pas di lengan tidak panas dan akan melindungi Anda selama 
berolahraga. Dapat dicuci dengan tangan dan memiliki empat ukuran yang pas di lengan.

Perlindungan aktif
• Bahan yang nyaman dan menyerap kelembapan
• Desain ringan dan pas di lengan untuk kenyamanan

Desain cerdas
• Sarung lengan kompresi performa tinggi
• Tersedia dalam berbagai ukuran agar pas dikenakan



 Bahan yang nyaman dan sporty
Sarung bergaya sporty ini menambahkan lapisan 
empuk yang menyerap kelembapan untuk melindungi 
perangkat dari keringat dan zat lainnya selama Anda 
berolahraga.

Sarung lengan performa tinggi
Terinspirasi dari sarung lengan kompresi yang dipakai 
para atlet, armband slip-on ini memberikan solusi 
yang nyaman dan mudah digunakan untuk 
berolahraga sambil mendengarkan musik.

Ringan dan pas di lengan
Dibuat dengan bahan campuran spandex/lycra, 
sarung lengan ini didesain agar pas di lengan dan 
ringan sehingga Anda tetap nyaman saat berolahraga. 
Setelah selesai berolahraga, sarung lengan ini bisa 
dicuci dengan tangan.

Tersedia dalam berbagai ukuran
Agar pas saat Anda kenakan, sarung lengan ini 
tersedia dalam berbagai ukuran. Bahannya yang 
nyaman bisa diregangkan agar pas - tapi ingat, harus 
cukup pas saat dikenakan untuk mendapatkan 
performa terbaik.
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Desain dan lapisan
• Warna: Hitam
• Bahan-bahan: campuran spandex/poly

Dimensi kemasan
• Jenis penempatan di rak: Dummy
• Jenis kemasan: Dummy
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Ukuran kemasan (L x T x D): 5,0 x 6,7 x 0,3 inci
• Berat kotor: 0.068 lb
• Berat bersih: 0,026 lb
• Berat tara: 0,042 lb
• UPC: 6 09585 19327 7

Kardus Luar
• Jumlah kemasan konsumen: 18
• Outer carton (L x L x T): 7,5 x 5,9 x 7,7 inci
• Berat kotor: 2.054 lb
• Berat bersih: 0.476 lb
• Berat tara: 1.578 lb
• GTIN: 2 06 09585 19327 1

Kardus Dalam
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Inner carton (L x L x T): 5,2 x 1,1 x 6,9 inci
• Berat kotor: 0.299 lb
• Berat bersih: 0,079 lb
• Berat tara: 0.220 lb
• GTIN: 1 06 09585 19327 4
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