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Bär med dig och skydda din mobila enhet

i ett fodral med genomskinligt fönster
Nu kan du lägga enheten i fickan eller i väskan och veta att den är skyddad. Fodralet i 
fuktbeständig neopren passar många mobila enheter, och det klara fönstret ger dig tillgång 
till enhetens skärm.

Skydd i farten
• Vadderat neoprenfodral för ett mjukt men starkt skydd
• Genomskinligt fönster med skärmskydd

Universell design
• Passar enheter upp till 11 x 6,5 cm



 Genomskinligt fönster
Det här genomskinliga fönstret skyddar skärmen när 
du tränar samtidigt som du kan använda dig av 
enheten.

Passar enheter upp till 11 x 6,5 cm
Det här flexibla fodralet passar en rad olika mobila 
enheter som iPhone, iPod touch, iPod classic, 
GoGear Ariaz, musiktelefoner med mera. Passar 
enheter med mått upp till 11 x 6,5 cm.

Vadderat neoprenfodral
Fodralet är tillverkat av mjukt neopren, som är 
stretchigt men starkt, och ger ett extra lager 
vadderat skydd för enheten så att du kan bära den 
med dig tryggt förvissad om att den är skyddad.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: Universell

Universell kompatibilitet
• Passar enheter mindre än: 11 x 6,5 cm

Design och finish
• Färg(er): Black
• Material: Neopren

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Nettovikt: 0,053 kg
• Bruttovikt: 0,101 kg
• Taravikt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51299 6

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 46 x 38 x 17 cm
• Nettovikt: 1,908 kg
• Bruttovikt: 3,25 kg
• Taravikt: 1,342 kg
• GTIN: 2 87 12581 51299 0
• Antal konsumentförpackningar: 36

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 22,225 x 20,32 x 6 cm
• Nettovikt: 0,318 kg
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Taravikt: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 51299 3
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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