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Univerzálny dizajn

SJM2007
Namáhajte sa s MP3 

prehrávačom
Ochranný dizajn chráni pred vznikom škrabancov a ľahko sa nosí pri športových aktivitách. 
Hodí sa pre väčšinu MP3 prehrávačov.

Chráňte si váš MP3 prehrávač
• Ochranný neoprénový dizajn chráni pred vznikom škrabancov

Ideálny pre športové aktivity
• Športový dizajn vhodný na nosenie
• Odolný voči vlhkosti
• Pohodlné priehľadné okienko
 



 Športový dizajn vhodný na nosenie
Táto kombinácia puzdra/pásika na ruku vám umožní 
vychutnať si hudbu pri športoch a aktivitách.

Odolný voči vlhkosti
Pracujte tak ťažko, ako len chcete -- odolnosť voči 
vlhkosti obmedzuje množstvo potu, s ktorým príde 
nano do kontaktu.

Priehľadné okienko
Prezerajte si zoznam prehrávaných skladieb a 
ovládacích prvkov cez priehľadné okienko z PVC. 
Vychutnajte si iPod naplno počas aktívnych činností.

Ochranný neoprénový dizajn
Toto ľahké neoprénové puzdro chráni pred vznikom 
škrabancov a pred bežným opotrebovaním.
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Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30482 9
• Dĺžka: 20,5 cm
• Šírka: 10,2 cm
• Výška: 5.2 cm
• Celková hmotnosť: ,1 kg
• Hmotnosť obalu: ,04 kg
• Čistá hmotnosť: ,06 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30482 6
• Množstvo: 4
• Dĺžka (cm): 22 8 cm
• Šírka (cm): 21 cm

• Výška (cm): 11,5 cm
• Celková hmotnosť: ,54 kg
• Hmotnosť obalu: ,12 kg
• Čistá hmotnosť: ,42 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30482 3
• Množstvo: 24
• Dĺžka (cm): 66,5 cm
• Šírka (cm): 25,3 cm
• Výška (cm): 24 5 cm
• Celková hmotnosť: 4,06 kg
• Hmotnosť obalu: ,84 kg
• Čistá hmotnosť: 3,22 kg
•
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