
 

Philips
futerał Action Jacket

do odtwarzaczy GoGear

serii 3200

DLP11000
Trenuj ze swoim odtwarzaczem GoGear

w futerale z neoprenu z zaczepem i paskiem na ramię
Jeśli podczas ćwiczeń oraz spotkań z przyjaciółmi chcesz zawsze mieć swój odtwarzacz GoGear przy 

sobie, futerał Action Jacket jest idealnym uniwersalnym rozwiązaniem. Można umieścić odtwarzacz w 

regulowanej opasce na ramię podczas ćwiczeń, a po ich zakończeniu przypiąć go do paska w talii lub 

paska od torby.

Aktywna ochrona
• Przezroczyste okienko zapewniające ochronę ekranu
• Neopren zabezpiecza przed potem

Możliwość umieszczania w różnych pozycjach
• Regulowana opaska na ramię pasuje na większość bicepsów
• Obrotowy zaczep na pasek ułatwiający umieszczanie urządzenia w wybranej pozycji

Ochrona ekranu
• Futerał z wbudowaną osłoną ekranu
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,795 x 19,05 x 3,81 cm
• Waga brutto: 0,085 kg
• Ciężar opakowania: 0,043 kg
• Waga netto: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 44752 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,608 x 20,48 x 11,43 cm
• Waga brutto: 0,68 kg

• Ciężar opakowania: 0,428 kg
• Waga netto: 0,252 kg
• GTIN: 1 87 12581 44752 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

51,595 x 22,385 x 36,83 cm
• Waga brutto: 4,366 kg
• Ciężar opakowania: 2,854 kg
• Waga netto: 1,512 kg
• GTIN: 2 87 12581 44752 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
•
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