
 

Philips
Akčný obal

pre GoGear
Séria 3200

DLP11000
Namáhajte sa s prehrávačom GoGear

v neoprénovom puzdre so sponou a remienkom na ruku
Bez ohľadu na to, či pracujete alebo sa prechádzate po vonku, chcete so sebou zobrať svoj 
GoGear -- a akčný obal predstavuje univerzálne riešenie. Použite ho s nastaviteľným remienkom 
na ruku, zatiaľ čo cvičíte a zacvaknite ho k opasku alebo popruhu na taške po práci.

Aktívna ochrana
• Priehľadné okienko pre kompletnú ochranu obrazovky
• Neoprén chráni pred potením

Všestranné umiestnenie
• Nastaviteľný remienok na ruku bude vhodný pre väčšinu bicepsov
• Otočná spona na opasok pre jednoduché umiestnenie

Ochrana obrazovky
• Puzdro poskytuje zabudovanú ochranu obrazovky
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

10,795 x 19,05 x 3,81 cm
• Hmotnosť brutto: 0 085 kg
• Hmotnosť obalu: 0,043 kg
• Čistá hmotnosť: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 44752 6
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

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

• Hmotnosť obalu: 0,428 kg
• Čistá hmotnosť: 0,252 kg
• GTIN: 1 87 12581 44752 3
• Počet spotrebiteľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

51,595 x 22,385 x 36,83 cm
• Hmotnosť brutto: 4,366 kg
• Hmotnosť obalu: 2,854 kg
• Čistá hmotnosť: 1,512 kg
• GTIN: 2 87 12581 44752 0
• Počet spotrebiteľských balení: 36
•

Technické údaje
Akčný obal
pre GoGear Séria 3200 
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