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 żelowego futerału ochronnego, możesz zabrać swojego iPoda gdzie tylko 

ięki trzem modnym kolorom możesz dopasować go do swojego ubrania.

jektowany do iPoda
asowany krój futerału zapewnia bezpieczne noszenie
y dostęp do elementów regulacyjnych, portów i ekranu

na iPoda
rał ochronny zapobiegający porysowaniu

 wygląd swojego iPoda
 modne kolory zmienią wygląd Twojego iPoda
 

Philips
Futerał żelowy

Do iPoda
opakowanie mieści 3 sztuki

SJM3706



 

Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02410 0
• Ilość: 1
• Długość: 27,6 cm
• Szerokość: 21 cm
• Wysokość: 1,3 cm
• Waga brutto: 0,145 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02410 7
• Ilość: 6
• Długość: 284 mm
• Szerokość: 217 mm
• Wysokość: 92 mm

• Waga brutto: 1,071 kg
• Ciężar opakowania: 0,2 kg
• Waga netto: 0,871 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02410 4
• Ilość: 24
• Długość: 44,5 mm
• Szerokość: 29,4 mm
• Wysokość: 29,2 mm
• Waga brutto: 3,984 kg
• Ciężar opakowania: 0,5 kg
• Waga netto: 3,484 kg
•

Futerał żelowy
Do iPoda opakowanie mieści 3 sztuki 
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