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Sporten met uw MP3-speler

Het ontwerp biedt bescherming tegen krassen en is gemakkelijk draagbaar tijdens het 
sporten. Geschikt voor de meeste MP3-spelers.

Bescherm uw MP3-speler
• Beschermend neopreen ontwerp tegen krassen

Ideaal voor bij het sporten
• Draagbaar sportontwerp
• Vochtbestendig
• Handig transparant venster



 Draagbaar sportontwerp
Door deze combinatie van hoes en armband kunt u 
lekker naar muziek luisteren tijdens het sporten of 
andere activiteiten.

Vochtbestendig
Zelfs de fanatiekste workout is geen probleem: de 
vochtbestendigheid zorgt ervoor dat de Nano bijna 
niet in contact komt met zweet.

Transparant venster
Via het transparante PVC-venster blijven uw 
afspeellijst en bedieningselementen altijd zichtbaar. 
Wat u ook doet, u kunt uw iPod altijd gebruiken.

Beschermend ontwerp van neopreen
Deze lichte, neopreen hoes biedt bescherming tegen 
krassen en slijtage door dagelijks gebruik.
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Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30482 9
• Lengte: 20,5 cm
• Breedte: 10,2 cm
• Hoogte: 5,2 cm
• Brutogewicht: 0,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• Nettogewicht: 0,06 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30482 6
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 22,8 cm
• Breedte (cm): 21 cm

• Hoogte (cm): 11,5 cm
• Brutogewicht: 0,54 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,12 kg
• Nettogewicht: 0,42 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30482 3
• Hoeveelheid: 24
• Lengte (cm): 66,5 cm
• Breedte (cm): 25,3 cm
• Hoogte (cm): 24,5 cm
• Brutogewicht: 4,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,84 kg
• Nettogewicht: 3,22 kg
•
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