Philips
Estojo MP3

Completo
SJM2006

Proteja o seu leitor de MP3
Desfrute de uma variedade de formas de transportar e proteger o seu leitor de MP3.
Ideal para actividades desportivas. Os bolsos de fecho duplo guardam chaves, dinheiro e
mais.
Organização facilitada
• Bolsas de malha para organização fácil dos suportes multimédia
Adequado para a maior parte dos leitores de música digital
• O design universal serve para a maior parte dos leitores de música digital
Ideal para actividades desportivas
• Design desportivo
• Resistente a humidade
Proteja o seu leitor de música digital
• Design protector em neopreno que protege contra riscos
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Estojo MP3
Completo

Especificações
Embalagem
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98881 0
Comprimento: 18 cm
Largura: 10,5 cm
Altura: 7,6 cm
Peso Bruto: 0,22 kg
Tara: 0,05 kg
Peso Líquido: 0,17 kg

Embalagem Interior
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98881 7
Quantidade: 4
Comprimento (cm): 36,5 cm
Largura (cm): 11,5 cm

Destaques
•
•
•
•

Altura (cm): 17 cm
Peso Bruto: 0,96 kg
Tara: 0,12 kg
Peso Líquido: 0,84 kg

Embalagem exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98881 4
Quantidade: 24
Comprimento (cm): 39,2 cm
Largura (cm): 37 cm
Altura (cm): 36,5 cm
Peso Bruto: 6,7 kg
Tara: 0,84 kg
Peso Líquido: 5,86 kg
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Design desportivo

A combinação do estojo/fita para o braço permitelhe desfrutar da sua música enquanto pratica
desporto e faz exercício.

Resistente a humidade

Trabalhe ao máximo -- a resistência à humidade
limita a quantidade de transpiração com a qual o iPod
nano entra em contacto.

Design protector em neopreno

Este leve estojo em neopreno protege contra riscos
e contra o desgaste normal.

