
 

 

Philips
Estojo em pele

para iPod video

SJM3303
Proteja o seu iPod com estilo

Proteja o seu iPod contra riscos com este estojo elegante em pele genuína preta. 
Adequado para leitores iPod Video 30 GB e 60 GB.

Proteja o seu iPod
• Design protector em pele que defende dos riscos

Desfrute de acesso conveniente
• Acesso livre para roda de controlo
• Acesso livre à tomada de auscultadores
• Protector de ecrã resistente a riscos



 Acesso livre para roda de controlo
Desfrute de acesso fácil à roda de controlo.

Acesso livre à tomada de auscultadores
Desfrute de acesso fácil à tomada de auscultadores.

Protector resistente a riscos
Uma protecção transparente em PVC cobre o ecrã 
LCD para o proteger contra riscos.

Design protector em pele
Este leve estojo em pele protege contra riscos e 
contra o desgaste normal.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30615 1
• Comprimento: 25,5 cm
• Largura: 11,5 cm
• Altura: 3,5 cm
• Peso Bruto: 0,1 kg
• Tara: 0,04 kg
• Peso Líquido: 0,06 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30615 8
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 26,5 cm
• Largura (cm): 13 cm
• Altura (cm): 13 cm
• Peso Bruto: 0,5 kg
• Tara: 0,08 kg
• Peso Líquido: 0,42 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30615 5
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 41 cm
• Largura (cm): 27,5 cm
• Altura (cm): 28,5 cm

• Peso Bruto: 3,44 kg
• Tara: .52 kg
• Peso Líquido: 2,92 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11,6 x 25,3 x 3,5 cm
• Peso bruto: ,1433 kg
• Tara: ,0833 kg
• Peso líquido: 0,06 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

41 x 34 x 29,5 cm
• Peso bruto: 3,44 kg
• Tara: 2 kg
• Peso líquido: 1,44 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

16,3 x 12,5 x 26,6 cm
• Peso bruto: ,5733 kg
• Tara: ,3333 kg
• Peso líquido: 0,24 kg
•

Especificações
Estojo em pele
para iPod video  
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