
 

Philips
Capa Jam Jacket

Arrumação para auscultadores

Para iPod nano G4

DLA71027
Proteja o seu iPod com estilo

numa capa de silicone com Arrumação para auscultadores
Envolva tudo numa capa Jam Jacket -- a capa em silicone anti-derrapante que proporciona uma 
camada de protecção aderente ao iPod. Esta capa possui uma textura de alto relevo e Arrumação 
para auscultadores para uma arrumação conveniente dos seus auscultadores e fio Apple.

Protecção aderente
• A silicone permite aderência e protecção

Arrumação para auscultadores
• A capa permite a arrumação dos auscultadores Apple e do cabo

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base
• Acesso a tomada para auscultadores
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Peso líquido: 0,0534 kg
• Peso bruto: 0,071 kg
• Tara: 0,0176 kg
• EAN: 87 12581 46110 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

51,6 x 22,4 x 36,8 cm
• Peso líquido: 1,9224 kg
• Peso bruto: 3,81 kg

• Tara: 1,8876 kg
• GTIN: 87 12581 46110 6
• Número de embalagens para o consumidor: 36

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Peso líquido: 0,3204 kg
• Peso bruto: 0,544 kg
• Tara: 0,2236 kg
• GTIN: 87 12581 46110 9
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Design
• Cor(es): Claro
•

Especificações
Capa Jam Jacket
Arrumação para auscultadores Para iPod nano G4
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