
 

Philips
Кожен калъф

за iPod Video

SJM3303
Защитете своя iPod със стил

Защитете вашия iPod от надраскване с помощта на този стилен калъф от истинска 
черна кожа. Тя побира iPod Video 30GB и 60GB.

Защитете своя iPod
• Защитният дизайн с кожа предпазва от надрасквания

Радвайте се на удобен достъп
• Открит достъп до колелото за активиране
• Открит достъп до гнездото за слушалки
• Устойчив на надраскване защитен слой за екрана
 



 Открит достъп до колелото за 
активиране
Лесен достъп до управление с колелото за 
активиране.

Открит достъп до гнездото за 
слушалки
Лесен достъп до гнездото за слушалки.

Устойчив на надраскване защитен 
слой
Прозрачна защитна PVC обвивка, която защитава 
LCD екрана от надраскване.

Защитен дизайн с кожа
Тази лека кожена чанта предпазва от 
надрасквания и нормално износване и 
разкъсване.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30615 1
• Дължина: 25,5 см
• Ширина: 11,5 см
• Височина: 3,5 см
• Бруто тегло: 0,1 кг
• Тегло на опаковката: 0,04 кг
• Нето тегло: 0,06 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30615 8
• Количество: 4
• Дължина (см): 26,5 см
• Ширина (см): 13 см
• Височина (см): 13 см
• Бруто тегло: 0,5 кг
• Тегло на опаковката: 0,08 кг
• Нето тегло: 0,42 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30615 5
• Количество: 24
• Дължина (см): 41 см
• Ширина (см): 27,5 см

• Височина (см): 28,5 см
• Бруто тегло: 3,44 кг
• Тегло на опаковката: 0,52 кг
• Нето тегло: 2,92 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

11,6 x 25,3 x 3,5 см
• Бруто тегло: 0,1433 кг
• Тегло с опаковката: 0,0833 кг
• Нето тегло: 0,06 кг

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 41 x 34 x 29,5 см
• Бруто тегло: 3,44 кг
• Тегло с опаковката: 2 кг
• Нето тегло: 1,44 кг

Вътрешен кашон
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

16,3 x 12,5 x 26,6 см
• Бруто тегло: 0,5733 кг
• Тегло с опаковката: 0,3333 кг
• Нето тегло: 0,24 кг
•
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