Philips
Carcasă cu gel

Pentru iPod
SJM3704

Protejaţi și transportaţi aparatul
iPod în 3 culori elegante
Transportaţi aparatul iPod folosind această carcasă cu gel. Asortaţi-l cu cele trei culori
elegante.
Conceput pentru mini iPod
• Design agreabil cu prindere sigură
• Controale, porturi și ecran cu acces facil
Protejaţi-vă aparatul iPod
• Designul asigură protecţie împotriva zgârieturilor
Schimbă aspectul aparatului iPod
• Cele trei culori elegante schimbă aspectul aparatului iPod

SJM3704/10

Carcasă cu gel
Pentru iPod

Specificaţii

Caracteristici principale produs

Ambalaj
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02408 7
Cantitate: 1
Lungime: 276 cm
Lăţime: 210 cm
Înălţime: 130 cm

Cutie interioară
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02408 4
Cantitate: 6
Lungime: 284 mm
Lăţime: 217 mm
Înălţime: 9,2 mm

• Greutate brută: 0,989 kg
• Greutate ambalaje: 0,2 kg
• Greutate netă: 0,789 kg

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02408 1
Cantitate: 36
Lungime: 445 mm
Lăţime: 294 mm
Înălţime: 292 mm
Greutate brută: 5,236 kg
Greutate ambalaje: 0,5 kg
Greutate netă: 4,736 kg

Design agreabil
Designul cu greutate redusă asigură o cuplare sigură la
aparatul iPod, permiţând accesul în condiţii ideale la
controale.
Controale cu acces facil
Accesul comod la toate controalele, porturile și ecranele
vă permite să controlaţi și să vizualizaţi ușor
caracteristicile aparatului iPod.
Design conceput pentru protecţie
Carcasa din silicon de greutate redusă asigură protecţie
împotriva zgârieturilor și uzurii normale.

•

Trei culori elegante
Cele trei culori elegante vă permit să schimbaţi aspectul
aparatului iPod în funcţie de starea de spirit în care vă
aflaţi.
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