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• Kon
• Sync
• Ses 
k duyduğunuz her şey
 kontrol kılıfı, ses kablosu, sync ve şarj için dock dahildir. HDD1420/1430/

le kullanım için.

ihtiyaçlarınız tek sette
trol fonksiyonlarını içeren çanta, kumaş kaplamaya entegredir
 ve şarj için dock
kablosu bağlantı istasyonunuzu tüm ev stereo sistemlerine bağlar
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94831 9
• Brüt Ağırlık: 0,46 kg
• Yükseklik: 16,3 cm
• Uzunluk: 16,2 cm
• Net Ağırlık: ,34 kg
• Dara Ağırlığı: ,34 kg
• Genişlik: 8 cm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95985 8
• Brüt Ağırlık: 1,54 kg
• Yükseklik (cm): 17,2 cm
• Uzunluk (cm): 25,1 cm

• Net Ağırlık: 1,38 kg
• Miktar: 3
• Dara Ağırlığı: ,16 kg
• Genişlik (cm): 17,5 cm

Dış Karton
• Miktar: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95986 5
• Brüt Ağırlık: 6,7 kg
• Yükseklik (cm): 37,5 cm
• Uzunluk (cm): 36,4 cm
• Net Ağırlık: 6,12 kg
• Dara Ağırlığı: ,58 kg
• Genişlik (cm): 26,5 cm
•
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arj için do
 istasyonu, 
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mine bağlam
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umaş kaplamasına, çal/duraklat, 
eviyesi yukarı/aşağı dahil, kontrol 
dilmiştir

ck
üniteyi şarj ederken dijital müzik 
 yapmanızı kolaylaştırır.

tasyonunuzu tüm evinizdeki 
anızı sağlar, böylece müziğinizi 

 dinleyebilirsiniz.


