
 

 

Philips
Futerał z opaską na ramię

Uniwersalna

SJM2002H
Noś i chroń swój odtwarzacz 

MP3
Korzystając z uniwersalnego futerału ochronnego, możesz zabrać swój cyfrowy 
odtwarzacz muzyczny, gdzie tylko zechcesz. Zamknięcie z podwójnym zamkiem 
błyskawicznym ułatwia dostęp do przewodów.

Pasuje do większości cyfrowych odtwarzaczy muzycznych
• Uniwersalny krój futerału pasuje do większości cyfrowych odtwarzaczy muzyki

Łatwe zarządzanie przewodami
• Podwójny zamek błyskawiczny

Łatwe porządkowanie
• Kieszeń siatkowa umożliwia łatwe uporządkowanie nośników

Łatwość noszenia
• Regulowany pasek wyposażony zapięcie na rzep



 Uniwersalny krój
Uniwersalny krój futerału pasuje do większości 
cyfrowych odtwarzaczy muzycznych. Umożliwia 
przenoszenie i chroni cyfrowy odtwarzacz 
muzyczny.

Podwójny zamek błyskawiczny
Wygodne zamknięcie na podwójny zamek 
błyskawiczny zapewnia łatwy dostęp do cyfrowego 
odtwarzacza muzycznego.

Kieszeń siatkowa
Elastyczna kieszeń siatkowa ułatwia przechowywanie 
i utrzymanie w porządku nośników.

Regulowany pasek zapinany na rzep
Regulowany pasek zapinany na rzep pozwala na 
wygodne noszenie cyfrowego odtwarzacza 
muzycznego.
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32789 7
• Długość: 23,5 cm
• Szerokość: 9,7 cm
• Wysokość: 4,5 cm
• Waga brutto: 0,08 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg
• Waga netto: 0,06 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32789 4
• Ilość: 4
• Długość (cm): 24,5 cm
• Szerokość (cm): 10,6 cm

• Wysokość (cm): 17 cm
• Waga brutto: 0,44 kg
• Ciężar opakowania: 0,1 kg
• Waga netto: 0,34 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32789 1
• Ilość: 24
• Długość (cm): 34,5 cm
• Szerokość (cm): 26,2 cm
• Wysokość (cm): 36 cm
• Waga brutto: 3,32 kg
• Ciężar opakowania: 0,66 kg
• Waga netto: 2,66 kg
•
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