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Carcasă cu bandă de fixare 
pe braţ

Universal

SJM2002H
Transportaţi şi protejaţi 

player-ul MP3
Luaţi playerul audio digital cu dvs. oriunde cu această carcasă universală de protecţie. 
Incinta cu fermoar dublu asigură gestionarea facilă a cablului

Compatibil cu majoritatea playerelor audio
• Design universal compatibil cu majoritatea playerelor audio digitale

Manevrare ușoară a cablului
• Închidere cu fermoar dublu

Organizare simplă
• Buzunar cu plasă pentru organizarea suporturilor media

Ușor de purtat
• Curea reglabilă cu siguranţă velcro
 



 Design universal
Designul universal este compatibil cu majoritatea 
playerelor audio digitale, asigurând transportul și 
protecţia acestora.

Închidere cu fermoar dublu
Închiderea cu fermoar dublu permite accesul facil la 
playerul de muzică digital.

Buzunar cu plasă
Buzunarul cu plasă elastică se extinde ușor pentru a 
face loc suporturilor media.

Curea reglabilă cu velcro
Cureaua reglabilă cu siguranţă velcro vă permite să 
transportaţi cu ușurinţă playerul audio digital.
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32789 7
• Lungime: 23,5 cm
• Lăţime: 9,7 cm
• Înălţime: 4,5 cm
• Greutate brută: 0,08 kg
• Greutate ambalaje: 0,02 kg
• Greutate netă: 0,06 kg

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32789 4
• Cantitate: 4
• Lungime (cm): 24,5 cm
• Lăţime (cm): 10.6 cm

• Înălţime (cm): 17 cm
• Greutate brută: .44 kg
• Greutate ambalaje: 0,1 kg
• Greutate netă: 0,34 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32789 1
• Cantitate: 24
• Lungime (cm): 34,5 cm
• Lăţime (cm): 26,2 cm
• Înălţime (cm): 36 cm
• Greutate brută: 3.32 kg
• Greutate ambalaje: 0,66 kg
• Greutate netă: 2,66 kg
•
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