
 

 

Philips
VideoShell

Voor de iPod
nano G5

DLA66048D
Doorzichtige bescherming voor uw iPod

met ingebouwde tafelstandaard
VideoShell is een sterke, doorzichtige bescherming voor uw iPod. De behuizing van 
polycarbonaat is voorzien van een ingebouwde tafelstandaard waarmee u op elk 
horizontaal oppervlak handsfree video's kunt kijken.

Stevige bescherming
• Kristalheldere hoes van polycarbonaat

Eenvoudig video's kijken
• Ingebouwde tafelstandaard om gemakkelijk video's te bekijken

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting
• Toegang tot hoofdtelefoonaansluiting terwijl apparaat in hoes zit

Schermbescherming
• Het etui biedt ingebouwde bescherming van het scherm



 Hoes van polycarbonaat
Deze harde hoes is gemaakt van stevig 
polycarbonaat, zodat uw apparaat goed wordt 
beschermd en toch zichtbaar blijft.

Ingebouwde tafelstandaard
Met de geïntegreerde tafelstandaard aan de 
achterkant van de hoes kunt u gemakkelijk, 
handsfree video's bekijken op een plat oppervlak.

Toegang tot hoofdtelefoonaansluiting
Deze hoes bevat een opening voor de 
hoofdtelefoonaansluiting, zodat u het apparaat ook 
kunt gebruiken terwijl het wordt beschermd door de 
hoes.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Brutogewicht: 0,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,015 kg
• EAN: 87 12581 50934 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 42 x 22 x 29 cm
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Brutogewicht: 3,15 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 50934 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 24,6 x 11,4 x 10 cm
• Nettogewicht: 0,270 kg
• Brutogewicht: 0,5 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,230 kg
• GTIN: 1 87 12581 50934 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Transparant
• Materialen: Polycarbonaat

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 5e generatie
•

Specificaties
VideoShell
Voor de iPod nano G5 
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