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Förpackning
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02391 2
• Kvantitet: 1
• Längd: 22,6 cm
• Bredd: 9,5 cm
• Höjd: 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,8 kg
• Taravikt: 0,2 kg
• Nettovikt: 0,78 kg

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02391 9
• Kvantitet: 6
• Längd: 485 mm
• Bredd: 75 mm

• Höjd: 110 mm
• Bruttovikt: 0,62 kg
• Taravikt: 0,14 kg
• Nettovikt: 0,48 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02391 6
• Kvantitet: 36
• Bruttovikt: 4,19 kg
• Taravikt: 0,48 kg
• Nettovikt: 3,68 kg
• Höjd (cm): 25 cm
• Längd (cm): 51 cm
• Bredd (cm): 25 cm
•

Medieförvaringsväska
  

Specifikationer

Publiceringsdatum 2007-
10-12

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 06619
EAN: 00 26616 02391 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SJM20

Produkt

Blixtlås r
Blixtlås run
öppna den 

Nätfickor
Elastiska nä
med och ka

Stänksäk
Stänksäker
kontakt me

Vadderad
Den vadder
att skydda 
00/10

fördelar

untom
t tre fjärded
helt och en

tfickor som
n organiser

er konstr
t material s
d vatten.

 design
ade designe
innehållet i 
elar av väskan gör att du kan 
kelt få åtkomst till dina medier.

 töjer sig så att du enkelt får plats 
a dina medier.

uktion
kyddar dina medier mot fukt och 

n fungerar som stötdämpare för 
väskan.

http://www.philips.com

