
ényelmesen magával viheti digitális
K
zenei 
Ebben az un

cipzárral ellá

A legt
• Az u

Egysz
• Kett

Egysz
• Háló

Kénye
• Állít
 
lejátszóját
iverzális védőtokban digitális zenei lejátszóját bárhová magával viheti. A két 

tott burkolat egyszerű kábelelvezetést tesz lehetővé.

öbb digitális zenelejátszóhoz illeszkedik
niverzális kialakítás illik a legtöbb digitális zenelejátszóhoz

erű kábelelvezetés
ős cipzár

erű rendszerezés
s zseb az adathordozók egyszerű szervezéséhez

lmesen viselhető
ható pánt tépőzáras csíptetővel
 

Philips
Csuklópántos tok

Univerzális

SJM2002



 

Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02392 9
• Mennyiség: 1
• Hosszúság: 22, 8 cm
• Szélesség: 9,5 cm
• Magasság: 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,10 kg
• Önsúly: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,08 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02392 6
• Mennyiség: 6
• Hosszúság: 340 mm
• Szélesség: 110 mm

• Magasság: 14,5 mm
• Bruttó tömeg: 0,72 kg
• Önsúly: 0,14 kg
• Nettó tömeg: 0,58 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02392 3
• Mennyiség: 36
• Bruttó tömeg: 4,71 kg
• Önsúly: 4,6 kg
• Nettó tömeg: 0,110 kg
• Magasság (cm): 31 cm
• Hossz (cm): 36 cm
• Szélesség (cm): 36 cm
•
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