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Estojo com fita para o 
braço

Universal

SJM2002H
Transporte e proteja 

o seu leitor de MP3
Leve o seu leitor de música digital para qualquer lugar, com este estojo de protecção para 
transporte, de design universal. Fecho duplo para gestão facilitada de cabos

Adequado para a maior parte dos leitores de música digital
• O design universal serve para a maior parte dos leitores de música digital

Gestão facilitada de cabos
• Fecho duplo

Organização facilitada
• Bolsa de malha para organização fácil dos suportes multimédia

Fácil de usar
• Fita ajustável com um fecho de velcro
 



 Design universal
O design universal serve para a maior parte dos 
leitores de música digital. Permite-lhe transportar e 
proteger o seu leitor de música digital.

Fecho duplo
O fecho duplo permite um acesso fácil ao leitor de 
música digital.

Bolsa de malha
A bolsa de malha elástica expande-se, para segurar e 
organizar facilmente os suportes multimédia.

Fita ajustável com velcro
A fita ajustável com um fecho de velcro permite-lhe 
transportar confortavelmente o leitor de música 
digital.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32789 7
• Comprimento: 23,5 cm
• Largura: 9,7 cm
• Altura: 4,5 cm
• Peso Bruto: 0,08 kg
• Tara: 0,02 kg
• Peso Líquido: 0,06 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32789 4
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 24,5 cm
• Largura (cm): 10,6 cm

• Altura (cm): 17 cm
• Peso Bruto: 0,44 kg
• Tara: 0,1 kg
• Peso Líquido: 0,34 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32789 1
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 34,5 cm
• Largura (cm): 26,2 cm
• Altura (cm): 36 cm
• Peso Bruto: 3,32 kg
• Tara: .66 kg
• Peso Líquido: 2,66 kg
•

Especificações
Estojo com fita para o braço
Universal  
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