
 

 

Philips
VideoShell

För iPod
nano G5

DLA66048D
Skydda din iPod i ett genomskinligt skal

med inbyggt skrivbordsstativ
VideoShell är ett tufft och transparent fodral, och ger din iPod kristallklart skydd. Det här 
fodralet är av polykarbonat och har inbyggt skrivbordsstativ så att du kan se på video var 
som helst där det finns en plan yta.

Starkt skydd
• Kristallklart fodral i polykarbonat

Enkelt att se på video
• Inbyggt skrivbordsstativ gör det enkelt att se på video

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen
• Åtkomst till hörlursuttaget när enheten ligger tryggt i fodralet

Skärmskydd
• Fodralet ger inbyggt skärmskydd



 Fodral i polykarbonat
Det här hårda fodralet är tillverkat i 
motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både 
kraftfullt och genomskinligt skydd för din enhet.

Inbyggt skrivbordsstativ
Det inbyggda skrivbordsstativet på fodralets baksida 
gör att du kan se på video var som helst där det finns 
en plan yta.

Lättåtkomligt hörlursuttag
Fodralet har en öppning för hörlursuttaget så att du 
kan fortsätta använda enheten medan den ligger i 
tryggt förvar i fodralet.
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Nettovikt: 0,045 kg
• Bruttovikt: 0,06 kg
• Taravikt: 0,015 kg
• EAN: 87 12581 50934 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 42 x 22 x 29 cm
• Nettovikt: 1,62 kg
• Bruttovikt: 3,15 kg
• Taravikt: 1,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 50934 1
• Antal konsumentförpackningar: 36

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 24,6 x 11,4 x 10 cm
• Nettovikt: 0,270 kg
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Taravikt: 0,230 kg
• GTIN: 1 87 12581 50934 4
• Antal konsumentförpackningar: 6

Design och finish
• Färg(er): Klar
• Material: Polykarbonat

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 5th Generation
•
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