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Bær og beskyt din mobile enhed

i et etui med gennemsigtigt vindue
Nu kan du putte din enhed i lommen eller tasken og være sikker på, at den er pakket ind 
og beskyttet. Det fugtafvisende neopren-etui kan strækkes, så det passer til alle mobile 
enheder, mens det klare vindue sørger for adgang til din enheds skærm.

Beskyttelse på farten
• Polstret neopren-etui til blød og stærk beskyttelse
• Klart vindue til beskyttelse af gennemspilningsskærmen

Universelt design
• Passer til enheder på op til 11 x 6,5 cm



 Vindue til gennemspilning
Når du træner, beskytter dette klare vindue 
skærmen på din enhed, alt imens du stadigvæk kan 
betjene enheden.

Passer til enheder på op til 11 x 6,5 cm
Dette alsidige etui passer til en lang række mobile 
enheder som f.eks. iPhone, iPod touch, iPod classic, 
GoGear Ariaz, musiktelefoner med mere. Etuiet 
passer til enheder, der måler op til 11 cm x 6,5 cm.

Polstret neopren-etui
Dette etui er lavet af blød neopren, som kan 
strækkes og samtidig er stærkt, og beskytter din 
enhed med et polstret lag, så du kan tage den med 
dig og være sikker på, at den er beskyttet.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: Universelt

Universel kompatibilitet
• Passer til enheder under: 11 cm x 6,5 cm

Design og finish
• Farve(r): Sort
• Materialer: Neopren

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Nettovægt: 0,053 kg
• Bruttovægt: 0,101 kg
• Taravægt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51299 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 46 x 38 x 17 cm
• Nettovægt: 1,908 kg
• Bruttovægt: 3,25 kg
• Taravægt: 1,342 kg
• GTIN: 2 87 12581 51299 0
• Antal forbrugeremballager: 36

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 6 cm
• Nettovægt: 0,318 kg
• Bruttovægt: 0,5 kg
• Taravægt: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 51299 3
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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