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Universeel

SJM2003H
Uw MP3-speler meenemen 

en beschermen
Neem uw digitale muziekspeler overal mee naartoe met dit universeel ontworpen, 
beschermende opbergetui. Met eenvoudig kabelbeheer dankzij de dubbele ritssluiting.

Geschikt voor bijna alle digitale muziekspelers
• Universeel ontwerp, geschikt voor bijna alle digitale muziekspelers

Eenvoudig kabelbeheer
• Dubbele ritssluiting

Eenvoudig opbergen
• Netvakje om uw media eenvoudig op te bergen

Eenvoudig te dragen
• Instelbaar koord met bevestiging van klittenband



 Universeel ontwerp
Universeel ontwerp, geschikt voor bijna alle digitale 
muziekspelers. Hiermee kunt u uw digitale 
muziekspeler meenemen en beschermen.

Dubbele ritssluiting
Handige dubbele ritssluiting voor eenvoudige 
toegang tot uw digitale muziekspeler.

Netvakje
Het netvakje is elastisch, zodat u uw media 
eenvoudig kunt opbergen en bewaren.

Instelbaar koord met klittenband
Instelbaar koord met bevestiging van klittenband 
waarmee u uw digitale muziekspeler comfortabel 
kunt meenemen.
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Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32790 3
• Lengte: 23,6 cm
• Breedte: 9,3 cm
• Hoogte: 5 cm
• Brutogewicht: 0,08 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,06 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32790 0
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 24,6 cm
• Breedte (cm): 10,2 cm

• Hoogte (cm): 16,8 cm
• Brutogewicht: 0,44 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
• Nettogewicht: 0,34 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32790 7
• Hoeveelheid: 24
• Lengte (cm): 34,5 cm
• Breedte (cm): 26,2 cm
• Hoogte (cm): 38 cm
• Brutogewicht: 3,32 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,66 kg
• Nettogewicht: 2,66 kg
•
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