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Træn med din MP3-afspiller

i et etui med et armbånd, der kan tages af
Fantastisk til træning eller daglig brug. Dette polstrede neoprenetui beskytter din MP3-
afspiller mod stød og vejrforhold, og det medfølgende armbånd er fuldt justerbart. Du 
kan nemt tage armbåndet af og i stedet sætte afspilleren fast på din taskerem.

Aktiv beskyttelse
• Polstret neopren-etui til blød og stærk beskyttelse
• Fugtafvisende neopren beskytter mod sved

Flere positionsmuligheder
• Justerbart armbånd til sportsbrug sikrer bedre pasform
• Brug etuiet med eller uden det medfølgende armbånd

Universelt design
• Passer til enheder på op til 92 mm x 42 mm



 Passer til enheder på op til 92 mm x 42 
mm
Dette alsidige etui passer til små mobile enheder 
som f.eks. iPod nano, GoGear ViBE, Sansa Fuze, 
Sansa slotMusic Player og Sony Walkman NWZ-
A816. Beregnet til enheder, som måler op til 92 mm 
x 42 mm.

Brug med eller uden armbånd
Fantastisk til træning eller afslapning. Det 
medfølgende armbånd kan tages af, så du kan vælge 
at bruge etuiet med eller uden armbånd afhængigt af, 
hvordan du vil bruge det.

Polstret neopren-etui
Dette etui er lavet af blød neopren, som kan 
strækkes og samtidig er stærkt, og beskytter din 
enhed med et polstret lag, så du kan tage den med 
dig og være sikker på, at den er beskyttet.
DLV65110/10

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2011-09-22

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 57751
EAN: 87 12581 51302 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Kompatibilitet
• Kompatibel med: Universelt

Universel kompatibilitet
• Passer til enheder under: 92 mm x 42 mm

Design og finish
• Farve(r): Sort
• Materialer: Neopren

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Nettovægt: 0,053 kg
• Bruttovægt: 0,101 kg
• Taravægt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51302 3
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 43 x 38 x 30,5 cm
• Nettovægt: 1,908 kg
• Bruttovægt: 4,7 kg
• Taravægt: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 51302 7
• Antal forbrugeremballager: 36

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Nettovægt: 0,318 kg
• Bruttovægt: 0,605 kg
• Taravægt: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 51302 0
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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