
od'unuzu 3 şık renkte 
iP
koru
Bu koruyucu

kıyafetleriniz

iPod i
• Raha
• Kon

iPod'u
• Kor

iPod'u
• iPod
yun ve taşıyın
 jel taşıma çantasıyla iPod'unuzu istediğiniz yere taşıyın. Şık üç renkle 

e uygun olmasını sağlayın.

çin tasarlanmıştır
t tasarım tam olarak uygundur
trollere, portlara ve ekrana kolay erişin

nuzu koruyun
uyucu tasarım, çizilmelere karşı korur

nuzun görünümünü değiştirin
'unuzun görünümünü değiştiren üç şık renk
 

Philips
Jel muhafaza

iPod için
3'lü paket

SJM3706



 

Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02410 0
• Miktar: 1
• Uzunluk: 27,6 cm
• Genişlik: 21 cm
• Yükseklik: 1,3 cm
• Brüt Ağırlık: 0,145 kg

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02410 7
• Miktar: 6
• Uzunluk: 284 mm
• Genişlik: 217 mm
• Yükseklik: 92 mm

• Brüt Ağırlık: 1,071 kg
• Dara Ağırlığı: ,2 kg
• Net Ağırlık: 0,871 kg

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02410 4
• Miktar: 24
• Uzunluk: 44,5 mm
• Genişlik: 29,4 mm
• Yükseklik: 29,2 mm
• Brüt Ağırlık: 3,984 kg
• Dara Ağırlığı: 0,5 kg
• Net Ağırlık: 3,484 kg
•

Jel muhafaza
iPod için 3'lü paket 
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