Philips
Θήκη µε ιµάντα βραχίονα

Γενικής χρήσης
SJM2003

Μεταφέρετε µε ευκολία το ψηφιακό
σας music player
Πάρτε το ψηφιακό music player οπουδήποτε µαζί σας µε αυτήν την προστατευτική θήκη
µεταφοράς γενικής σχεδίασης. Το κλείσιµο µε διπλό φερµουάρ παρέχει εύκολη
διαχείριση του καλωδίου.
Προσαρµόζεται στα περισσότερα ψηφιακά music players
• Παγκόσµια σχεδίαση κατάλληλη για τα περισσότερα ψηφιακά music players
Εύκολη διαχείριση καλωδίων
• Κλείσιµο µε διπλό φερµουάρ
Εύκολη οργάνωση
• ∆ιχτυωτή τσέπη για εύκολη οργάνωση µέσων
Φοριέται εύκολα
• Προσαρµόσιµο λουράκι µε βέλκρο
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Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Συσκευασία
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02393 6
Ποσότητα: 1
Μήκος: 22.6 εκ.
Πλάτος: 9,5 εκ.
Ύψος: 4,5 εκ.
Μικτό βάρος: 0.10 κ.
Απόβαρο: 0,02 κ.
Καθαρό βάρος: 0.08 κ.

Εσωτερική συσκευασία
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02393 3
Ποσότητα: 6
Μήκος: 335 χιλ.
Πλάτος: 110 χιλ.

Ηµεροµηνία έκδοσης
2007-12-08
Έκδοση: 3.0.5
12 NC: 9082 100 06644
EAN: 00 26616 02393 6

•
•
•
•

Ύψος: 143 χιλ.
Μικτό βάρος: .74 κ.
Απόβαρο: 0,14 κ.
Καθαρό βάρος: 0,6 κ.

Εξωτερική συσκευασία
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02393 0
Ποσότητα: 36
Μικτό βάρος: 4,87 κ.
Απόβαρο: 4,76 κ.
Καθαρό βάρος: 0.11 κ.
Ύψος (εκ.): 31 εκ.
Μήκος (εκ.): 36 εκ.
Πλάτος (εκ.): 36 εκ.
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Παγκόσµια σχεδίαση
Η παγκόσµια σχεδίαση είναι κατάλληλη για τα
περισσότερα ψηφιακά music players. Σάς επιτρέπει να
µεταφέρετε και να προστατεύετε το ψηφιακό σας music
player.
Κλείσιµο µε διπλό φερµουάρ
Το βολικό κλείσιµο µε διπλό φερµουάρ παρέχει εύκολη
πρόσβαση στο ψηφιακό σας music player.
∆ιχτυωτή τσέπη
Η ελαστική δικτυωτή τσέπη επεκτείνεται για εύκολη
φύλαξη και οργάνωση των µέσων σας.
Προσαρµόσιµο λουράκι µε βέλκρο
Ο προσαρµόσιµος σύνδεσµος για το λουράκι µε βέλκρο
σάς επιτρέπει να µεταφέρετε το ψηφιακό σας music
player µε άνεση.

