
 

 

Philips
Manșon de compresie

Universal
S/M

DLV1004
Faceţi sport cu player-ul dvs.

cu bandă de compresie de fixare pe braţ, tip mânecă
Manşonul de compresie, extrem de uşor reprezintă o modalitate confortabilă de a face exerciţii cu 

player-ul dvs. MP3. Materialul care se adaptează formei braţului este permeabil şi vă protejează complet 

în timp ce vă antrenaţi. Poate fi spălat manual şi este furnizat în două dimensiuni pentru o potrivire 

perfectă.

Protecţie activă
• Material confortabil, impermeabil
• Design extrem de ușor, adaptabil formei braţului

Design inteligent
• Manșon de compresie de înaltă performanţă
• Disponibilă în două dimensiuni



 Manșon de înaltă performanţă
Fiind inspirată din manșoanele de compresie utilizate 
de atleţi, această bandă de fixare pe braţ oferă o 
soluţie confortabilă, ușor de utilizat pentru a vă 
antrena pe muzică.

Extrem de ușor și adaptabil formei 
braţului
Fiind fabricat dintr-un amestec de spandex/lycra, 
manșonul este conceput pentru a se adapta formei 
braţului, fiind extrem de ușor, pentru a vă putea 
antrena confortabil. Când aţi terminat 
antrenamentul, manșonul poate fi spălat manual.
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPod, iPhone, GoGear, Zune, Sansa, 

Playere MP3

Compatibilitate universală
• Se potrivește dispozitivelor mai mici de: 4,5 inchi x 

2,4 inchi x 0,48 inchi

Design și finisare
• Culori: Negru
• Materiale: Amestec spandex/polietilenă

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,8 x 17 x 0,947 cm
• Greutate brută: 1,1 kg
• Greutate netă: 0,6 kg

• Greutate proprie: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 56071 3

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 15 x 19 cm
• Greutate brută: 41 kg
• Greutate netă: 21,6 kg
• Greutate proprie: 19,4 kg
• GTIN: 2 87 12581 56071 7

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 13,34 x 5,4 x 17,46 cm
• Greutate brută: 6,7 kg
• Greutate netă: 3,6 kg
• Greutate proprie: 3,1 kg
• GTIN: 1 87 12581 56071 0
•
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