
 

 

Philips
Sportarmband

Universeel
L/XL

DLV1005
Altijd sporten met muziek

met deze brede sportarmband
Dankzij de lichte sportarmband neemt u uw MP3-speler voortaan comfortabel mee tijdens 
het sporten. Het ademende materiaal sluit perfect rond uw arm, beschermt uw speler en kan 
met de hand worden gewassen. Verkrijgbaar in twee maten voor de ideale pasvorm.

Bescherming in beweging
• Comfortabel, vochtwerend materiaal
• Licht en ademend ontwerp voor comfort

Slank design
• Hoogwaardige sportarmband
• Verkrijgbaar in twee maten



 Licht en ademend
De sportarmband is gemaakt van een combinatie van 
elasthan en lycra. Dankzij het ademende en lichte 
materiaal is het comfortabel sporten met deze 
armband. Na het sporten kan de sportarmband met 
de hand worden gewassen.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPod, iPhone, GoGear, Zune, 

Sansa, MP3-spelers

Universeel compatibel
• Geschikt voor apparaten kleiner dan: 114 x 61,1 x 

12,2 mm

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Combinatie van elasthan/polyester

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,8 x 17 x 0,947 cm
• Brutogewicht: 1.1 kg
• Nettogewicht: 0,6 kg

• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 56072 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 34,5 x 15 x 19 cm
• Brutogewicht: 41 kg
• Nettogewicht: 21,6 kg
• Gewicht van de verpakking: 19,4 kg
• GTIN: 2 87 12581 56072 4

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 13,34 x 5,4 x 17,46 cm
• Brutogewicht: 6,7 kg
• Nettogewicht: 3,6 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,1 kg
• GTIN: 1 87 12581 56072 7
•

Specificaties
Sportarmband
Universeel L/XL
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