
 

 

Philips
Jam Jacket

För iPod
nano G5

DLA66009D
Skydda din iPod i silikonfodral

som passar som hand i handske
Med det mjuka och tåliga Jam Jacket får du ett greppvänligt fodral som skyddar din iPod i 
ett stötdämpande lager. Med silikonet, som passar som hand i handske, får du ett bättre 
grepp. Skydda skärmen med det medföljande Surface Shield.

Greppbart skydd
• Silikon som skyddar och ger ett bättre grepp
• Snabbt och enkelt skydd

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

Snabbt och enkelt skydd
Fodralet är gjort av ett tåligt material som är 
specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och 
lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.

Skyddande silikon
Fodralet är tillverkat i mjukt silikon som ger dig ett 
bra grepp om spelaren samtidigt som det skyddar 
mot normalt slitage.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 5th Generation

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Nettovikt: 0,047 kg
• Bruttovikt: 0,085 kg
• Taravikt: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50933 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 45 x 32 x 25,5 cm
• Nettovikt: 1,692 kg

• Bruttovikt: 3,3 kg
• Taravikt: 1,608 kg
• GTIN: 2 87 12581 50933 4
• Antal konsumentförpackningar: 36

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Nettovikt: 0,282 kg
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Taravikt: 0,218 kg
• GTIN: 1 87 12581 50933 7
• Antal konsumentförpackningar: 6

Design och finish
• Färg(er): Black
• Material: Silikon
•
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