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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02393 6
• Ilość: 1
• Długość: 22,6 cm
• Szerokość: 9,5 cm
• Wysokość: 4,5 cm
• Waga brutto: 0 10 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg
• Waga netto: 0 08 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02393 3
• Ilość: 6
• Długość: 335 mm
• Szerokość: 110 mm

• Wysokość: 143 mm
• Waga brutto: 0 74 kg
• Ciężar opakowania: 0 14 kg
• Waga netto: 0,6 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02393 0
• Ilość: 36
• Waga brutto: 4,87 kg
• Ciężar opakowania: 4,76 kg
• Waga netto: 0,11 kg
• Wysokość (cm): 31 cm
• Długość (cm): 36 cm
• Szerokość (cm): 36 cm
•

Futerał mocowany do opaski na ramię
Uniwersalny  

Dane techniczne

Data wydania 2007-10-12

Wersja: 3.0

12 NC: 9082 100 06644
EAN: 00 26616 02393 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SJM20

Zalety p

Uniwersa
Uniwersaln
odtwarzacz
chroni cyfro

Podwójny
Wygodne z
zapewnia ła
muzyczneg

Kieszeń s
Elastyczna 
utrzymanie

Regulowa
Regulowany
wygodne no
03/10

roduktu

lny krój
y krój futera
y muzyczn
wy odtwarz

 zamek b
amknięcie n
twy dostęp

o.

iatkowa
kieszeń siat
 w porządk

ny pasek
 pasek zap
szenie cyfr
łu pasuje do większości cyfrowych 
ych. Umożliwia przenoszenie i 
acz muzyczny.

łyskawiczny
a podwójny zamek błyskawiczny 
 do cyfrowego odtwarzacza 

kowa ułatwia przechowywanie i 
u nośników.

 zapinany na rzep
inany na rzep pozwala na 
owego odtwarzacza muzycznego.

http://www.philips.com

