
 

 

Philips
Basınçlı kol bandı

MP3 çalar ve cep telefonu için
L/XL

DLV1005
Oynatıcınızla egzersiz yapın

Basınçlı kol bandı ile
Bu hafif, basınçlı kol bandı MP3 çalarınızla egzersiz yapmanın rahat bir yoludur. Kolunuzu 
saran malzeme hava geçiren özelliktedir ve siz egzersiz yaparken cihazınızı mükemmel 
şekilde korur. Elde yıkanabilir ve mükemmel uyum için dört boyutta sunulur.

Aktif koruma
• Rahat, nemi emen malzeme
• Konfor için hafif ve kolunuzu saran tasarım

Akıllı tasarım
• Yüksek performanslı basınçlı kol bandı
• Mükemmel uyum için çeșitli boyut seçenekleri bulunur



 Rahat, sportif malzeme
Bu sportif kılıf, siz egzersiz yaparken cihazı tere ve 
kötü hava koșullarına karșı koruyan, yalıtımlı, nemi 
emen bir katman sağlar.

Yüksek performanslı kol bandı
Sporcular tarafından kullanılan basınçlı kol 
bantlarından ilham alınarak üretilen bu kol bandı, 
müziğinizle birlikte egzersiz yapmanız için rahat ve 
kullanımı kolay bir çözüm sunar.

Hafiftir ve kolunuzu sarar
Spandeks/likra karıșımından üretilen kol bandı, 
konforlu bir șekilde egzersiz yapabilmeniz için 
kolunuzu saran ve hafif bir tasarıma sahiptir. 
Egzersizinizi tamamladığınızda kol bandınızı elde 
yıkayabilirsiniz.

Çeșitli boyut seçenekleri bulunur
Mükemmel uyum için kol bandı çeșitli boyut 
seçenekleriyle sunulur. Rahat malzemeler kolunuza 
uyum sağlayacak șekilde esner, ancak maksimum 
performans için ürün kolunuza sıkıca oturmalıdır.
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Tasarım ve kaplama
• Renk(ler): Siyah
• Malzemeler: spandeks/polimer karıșımı

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj türü: Sahte
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5,0 x 6,7 x 0,3 inç
• Brüt ağırlık: 0,073 lb
• Net ağırlık: 0,031 lb
• Dara ağırlığı: 0,042 lb
• UPC: 6 09585 19328 4

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 18
• Dıș karton (L x G x Y): 7,5 x 5,9 x 7,7 inç
• Brüt ağırlık: 2,055 lb
• Net ağırlık: 0,556 lb
• Dara ağırlığı: 1,499 lb
• GTIN: 2 06 09585 19328 8

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• İç karton (L x G x Y): 5,2 x 1,1 x 6,9 inç
• Brüt ağırlık: 0,316 lb
• Net ağırlık: 0,093 lb
• Dara ağırlığı: 0,223 lb
• GTIN: 1 06 09585 19328 1
•
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