
 

 

Philips
Action Jacket

voor GoGear
Vibe

DLA63109
Sporten met uw GoGear

in een neopreen hoes met armband
Of u nu aan het sporten bent of gewoon op pad gaat, uw GoGear moet natuurlijk mee. 
De Action Jacket is de perfecte oplossing met een verstelbare armband voor tijdens het 
sporten. Na het sporten houdt u de GoGear gewoon zonder de armband in het hoesje.

Bescherming in beweging
• Waterdicht neopreen beschermt tegen zweet
• Transparant venster voor bescherming van het scherm

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
• Verstelbare sportarmband voor optimaal comfort

Schermbescherming
• Het etui biedt ingebouwde bescherming van het scherm



 Verstelbare sportarmband
De verstelbare armband rekt uit en past comfortabel 
om de meeste armen. De armband is voorzien van 
klittenband, waardoor u uw apparaat altijd bij de 
hand hebt, wat u ook doet.

Transparant venster
Wanneer u sport, beschermt dit transparante 
venster het scherm van uw apparaat terwijl u uw 
apparaat kunt blijven bedienen.

Waterdicht neopreen
Deze neopreen hoes bevat een gewatteerde, 
waterdichte laag, waardoor uw apparaat tijdens het 
sporten wordt beschermd tegen zweet en regen.
DLA63109/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2011-05-12

Versie: 1.1.3

12 NC: 8670 000 52673
EAN: 87 12581 48341 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Compatibel met GoGear
• Compatibel met: GoGear Vibe

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,795 x 19,05 x 3,81 cm
• Brutogewicht: 0,085 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,043 kg
• Nettogewicht: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 48341 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 13 x 9,5 x 15,83 cm

• Brutogewicht: 0,73 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,478 kg
• Nettogewicht: 0,252 kg
• GTIN: 1 87 12581 48341 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 39 x 28,5 x 47,5 cm
• Brutogewicht: 4,4 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,888 kg
• Nettogewicht: 1,512 kg
• GTIN: 2 87 12581 48341 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
•

Specificaties
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