
 

 

Philips
Action Jacket

För iPod
nano G4 & G5

DLA66067D
Träna med din iPod

i neoprenfodral med hållare och armband
Vare sig du tränar eller är ute på annat skoj vill du ju alltid ha med dig din iPod – och 
Action Jacket är allt-i-ett-lösningen. Använd den med det justerbara armbandet när du 
tränar och fäst den vid bältet eller väskremmen när du har tränat klart.

Aktivt skydd
• Fuktbeständig neopren skyddar mot svett
• Genomskinligt fönster med skärmskydd

Mångsidig hantering
• Justerbart sportarband för bättre passform
• Vridbar klämma för enkel placering

Skärmskydd
• Fodralet ger inbyggt skärmskydd



 Justerbart sportarmband
Det justerbara armbandet sträcks ut och passar 
bekvämt de flesta armstorlekar. Det fästs med 
kardborreband så att du har enheten nära dig när du 
rör på dig.

Fuktbeständig neopren
Det här fodralet i neopren är utrustat med ett 
vadderat, fuktbeständigt lager som skyddar enheten 
mot svett och andra element när du tränar.

Vridbar klämma
Med hjälp av klämman kan du fästa enheten vid 
bältet, midjebandet, fickan eller axelremmen så att 
du alltid har den nära till hands. Du kan också vrida 
på klämman, så att du kan fästa enheten och placera 
den så att du lätt kommer åt den.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 4th Generation, iPod 

nano 5th Generation

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

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Bruttovikt: 0,605 kg
• Nettovikt: 0,318 kg
• Taravikt: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 51310 5

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 40 x 25 x 45 cm
• Bruttovikt: 4,2 kg
• Nettovikt: 1,908 kg
• Taravikt: 2,292 kg
• GTIN: 2 87 12581 51310 2

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Bruttovikt: 0,101 kg
• Nettovikt: 0,053 kg
• Taravikt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51310 8
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