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DLV65108
Optimale bescherming voor uw mobiele apparaat
in een handige elastische hoes
U hebt uw mobiele apparaat altijd bij de hand in deze zachte neopreen hoes. Voor optimale 

bescherming en toegankelijkheid onderweg wikkelt u de hoes gewoon om de riem van uw tas of rugzak. 

De hoes biedt eenvoudig toegang tot de hoofdtelefoonaansluiting van de meeste apparaten.

Bescherming voor onderweg
• Houd uw apparaat bij de hand
• Zachte hoes van neopreen voor zachte, maar optimale bescherming

Alle functies bij de hand
• Toegang tot hoofdtelefoonaansluiting terwijl apparaat in hoes zit

Universeel ontwerp
• Geschikt voor apparaten tot 11,4 x 6,5 cm



 Geschikt voor apparaten tot 11,4 x 6,5 
cm
Deze veelzijdige hoes is geschikt voor allerlei 
mobiele apparaten, zoals de iPhone, iPod touch, iPod 
classic, GoGear Ariaz, muziektelefoons en meer. 
Geschikt voor apparaten met een grootte tot 11,4 
cm x 6,5 cm.

Houd uw apparaat bij de hand
Dankzij de verstelbare klittenbandsluiting kunt u de 
hoes veilig aan uw tas of rugzak bevestigen zodat u 
uw favoriete apparaat altijd dicht bij de hand hebt.

Zachte hoes van neopreen
Deze hoes is gemaakt van zacht neopreen dat 
elastisch maar sterk is, en uw apparaat tijdens het 
dragen extra bescherming biedt.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: Universeel

Universeel compatibel
• Geschikt voor apparaten kleiner dan: 11,4 cm x 6,5 

cm

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Neopreen

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 22,225 x 20,32 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,318 kg
• Brutogewicht: 0,605 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 51300 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 37 x 30 x 30 cm
• Nettogewicht: 1,908 kg
• Brutogewicht: 4,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 51300 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Nettogewicht: 0,053 kg
• Brutogewicht: 0,101 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51300 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
•
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