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SJM2002H
Bær og beskyt din MP3-afspiller

Medbring din digitale musikafspiller hvor som helst med denne beskyttendebæretaske i 
universelt design. Lukning med dobbelt lynlås giver nem håndtering af kabler.

Passer til de fleste digitale musikafspillere
• Universelt design, der passer til de fleste digitale musikafspillere

Nem håndtering af ledninger
• Lukning med dobbeltlynlås

Nem organisering
• Netlomme gør det nemt at organisere medier

Nem at bære
• Justerbar bærerem med velcrolukning



 Universelt design
Universelt design, der passer til de fleste digitale 
musikafspillere. Det gør dig i stand til at tage din 
digitale musikafspiller med og beskytte den.

Lukning med dobbeltlynlås
Bekvem lukning med dobbeltlynlås giver dig nem 
adgang til din digitale musikafspiller.

Netlomme
Elastisk netlomme, der kan udvide sig, så det er nemt 
at opbevare og organisere medier.

Justerbar bærerem med velcro
Justerbar bærerem med velcrolukning gør det 
bekvemt at bære din digitale musikafspiller.
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Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32789 7
• Længde: 23,5 cm
• Bredde: 9,7 cm
• Højde: 4,5 cm
• Bruttovægt: 0,08 kg
• Taravægt: 0,02 kg
• Nettovægt: 0,06 kg

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32789 4
• Mængde: 4
• Længde (cm): 24,5 cm
• Bredde (cm): 10,6 cm

• Højde (cm): 17 cm
• Bruttovægt: 0,44 kg
• Taravægt: 0,1 kg
• Nettovægt: 0,34 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32789 1
• Mængde: 24
• Længde (cm): 34,5 cm
• Bredde (cm): 26,2 cm
• Højde (cm): 36 cm
• Bruttovægt: 3,32 kg
• Taravægt: 0,66 kg
• Nettovægt: 2,66 kg
•
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