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SJM3706



 

Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02410 0
• Mængde: 1
• Længde: 27,6 cm
• Bredde: 21 cm
• Højde: 1,3 cm
• Bruttovægt: 0,145 kg

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02410 7
• Mængde: 6
• Længde: 284 mm
• Bredde: 217 mm
• Højde: 92 mm

• Bruttovægt: 1,071 kg
• Taravægt: 0,2 kg
• Nettovægt: 0,871 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02410 4
• Mængde: 24
• Længde: 44,5 mm
• Bredde: 29,4 mm
• Højde: 29,2 mm
• Bruttovægt: 3,984 kg
• Taravægt: 0,5 kg
• Nettovægt: 3,484 kg
•

Gel-bæretaske
Til iPod 3-pak 

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-10-11

Version: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06684
EAN: 00 26616 02410 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SJM37

Interess

Tætslutte
Dette letvæ
giver ideel a

Nem adg
Nem adgan
mulighed fo
indholdet i 

Beskytten
Dette letvæ
almindelig s

Tre flotte
Tre flotte fa
udseende e
06/10

ante pro

nde desi
gtsdesign er
dgang til k

ang til kn
g til alle kn
r nemt at s
din iPod.

de desig
gtsetui af s
litage.

 farver
rver giver d
fter behag.
gn
 udviklet til at beskytte din iPod og 
napperne.

apper
apper, porte og displays giver dig 
tyre og se funktionerne og 

n
ilikone beskytter mod ridser og 

ig mulighed for at ændre din iPods 
dukter

http://www.philips.com

