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Chroń swój odtwarzacz MP3

Korzystaj z szerokich możliwości przenoszenia i ochrony odtwarzacza MP3. Idealny 
podczas uprawiania sportów. Kieszenie z dwoma zamkami błyskawicznymi pozwalają 
przechowywać klucze, pieniądze i inne przedmioty.

Łatwe porządkowanie
• Kieszenie siatkowe umożliwiają łatwe uporządkowanie nośników

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

Idealny do uprawiania sportów
• Wygodny w noszeniu sportowy krój
• Odporność na wilgoć

Chroń swój cyfrowy odtwarzacz muzyczny
• Futerał z neoprenu chroniący przez porysowaniem
 



 Wygodny w noszeniu sportowy krój
Połączenie futerału i paska na ramię pozwala cieszyć 
się muzyką także podczas uprawiania sportu.

Odporność na wilgoć
Pracuj tak ciężko, jak tylko chcesz — nano jest 
dobrze chroniony przed kontaktem z wilgocią.

Futerał ochronny z neoprenu
Lekki futerał z neoprenu chroni przed zarysowaniem 
i zniszczeniem urządzenia.
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98881 0
• Długość: 18 cm
• Szerokość: 10,5 cm
• Wysokość: 7,6 cm
• Waga brutto: 0,22 kg
• Ciężar opakowania: 0,05 kg
• Waga netto: 0,17 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98881 7
• Ilość: 4
• Długość (cm): 36,5 cm
• Szerokość (cm): 11,5 cm

• Wysokość (cm): 17 cm
• Waga brutto: 0,96 kg
• Ciężar opakowania: 0,12 kg
• Waga netto: 0,84 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98881 4
• Ilość: 24
• Długość (cm): 39,2 cm
• Szerokość (cm): 37 cm
• Wysokość (cm): 36,5 cm
• Waga brutto: 6,7 kg
• Ciężar opakowania: 0,84 kg
• Waga netto: 5,86 kg
•
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