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Noste a chráňte váš 

MP3 prehrávač
Pomocou tohto univerzálne navrhnutého ochranného prenosného puzdra zoberte váš 
digitálny hudobný prehrávač kdekoľvek. Zatváranie s dvoma zipsmi zaisťuje ľahkú správu 
kábla

Je vhodné pre väčšinu hudobných prehrávačov
• Univerzálny dizajn je vhodný pre väčšinu digitálnych hudobných prehrávačov

Ľahká správa káblov
• Zatváranie dvomi zipsmi

Ľahká organizácia
• Sieťové vrecko pre jednoduchú organizáciu médií

Ľahko sa nosí
• Nastaviteľný pásik s upevnením na suchý zips
 



 Univerzálny dizajn
Univerzálny dizajn je vhodný pre väčšinu digitálnych 
hudobných prehrávačov. Umožní vám prenášať a 
chrániť svoj digitálny hudobný prehrávač.

Zatváranie dvomi zipsmi
Pohodlné zatváranie dvomi zipsmi zaisťuje 
jednoduchý prístup k vášmu digitálnemu hudobnému 
prehrávaču.

Sieťové vrecko
Elastické sieťové vrecko sa rozťahuje, aby ľahko 
udržalo a organizovalo vaše médiá.

Nastaviteľný pásik so suchým zipsom
Nastaviteľný pásik s upevnením na suchý zips vám 
umožní pohodlne prenášať váš digitálny hudobný 
prehrávač.
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Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32789 7
• Dĺžka: 23,5 cm
• Šírka: 9,7 cm
• Výška: 4,5 cm
• Celková hmotnosť: ,08 kg
• Hmotnosť obalu: ,02 kg
• Čistá hmotnosť: ,06 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32789 4
• Množstvo: 4
• Dĺžka (cm): 24 5 cm
• Šírka (cm): 10 6 cm

• Výška (cm): 17 cm
• Celková hmotnosť: ,44 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
• Čistá hmotnosť: ,34 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32789 1
• Množstvo: 24
• Dĺžka (cm): 34,5 cm
• Šírka (cm): 26,2 cm
• Výška (cm): 36 cm
• Celková hmotnosť: 3 32 kg
• Hmotnosť obalu: ,66 kg
• Čistá hmotnosť: 2,66 kg
•

Technické údaje
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