
w digitale muziekspeler gemakkeli
U
overa
Neem uw d

beschermen

Gesch
• Univ

Eenvo
• Dub

Eenvo
• Net

Eenvo
• Inste
jk 
l mee naartoe nemen
igitale muziekspeler overal mee naartoe met dit universeel ontworpen, 

de opbergetui. Met eenvoudig kabelbeheer dankzij de dubbele ritssluiting

ikt voor bijna alle digitale muziekspelers
erseel ontwerp, geschikt voor bijna alle digitale muziekspelers

udig kabelbeheer
bele ritssluiting

udig opbergen
vakje om uw media eenvoudig op te bergen

udig te dragen
lbaar koord met bevestiging van klittenband
 

Philips
Armbandtasje

Universeel

SJM2002



 

Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02392 9
• Hoeveelheid: 1
• Lengte: 22,8 cm
• Breedte: 9,5 cm
• Hoogte: 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,10 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,08 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02392 6
• Hoeveelheid: 6
• Lengte: 340 mm
• Breedte: 110 mm

• Hoogte: 14.5 mm
• Brutogewicht: 0,72 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,14 kg
• Nettogewicht: 0,58 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02392 3
• Hoeveelheid: 36
• Brutogewicht: 4,71 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,6 kg
• Nettogewicht: 0,110 kg
• Hoogte (cm): 31 cm
• Lengte (cm): 36 cm
• Breedte (cm): 36 cm
•
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