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Пренасяйте и предпазвайте 

MP3 плейъра си
Носете вашия цифров музикален плейър навсякъде с тази предпазна кутия с 
универсален дизайн. Двете отделения с цип осигуряват лесно прибиране на 
кабелите.

Подходящ за повечето цифрови музикални плейъри
• Универсалният дизайн е подходящ за повечето цифрови музикални плейъри

Прегледно подреждане на кабелите
• Затваряне с двоен цип

Лесно подреждане
• Мрежесто джобче за лесна организация на носителите

Лесен за носене
• Регулируема лента с велкро за пристягане
 



 Универсален дизайн
Универсалният дизайн е подходящ за повечето 
цифрови музикални плейъри. Той ви позволява да 
носите и предпазвате цифровия си музикален 
плейър.

Затваряне с двоен цип
Удобното затваряне с двоен цип улеснява 
достъпа до вашия цифров музикален плейър.

Мрежесто джобче
Еластичното мрежесто джобче се разширява, за 
да побере и организира лесно носителите ви.

Регулируема лента с велкро
Регулируемата лента с велкро за пристягане ви 
позволява да носите удобно вашия цифров 
музикален плейър.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32790 3
• Дължина: 23,6 см
• Ширина: 9,3 см
• Височина: 5 см
• Бруто тегло: 0,08 кг
• Тегло на опаковката: 0,02 кг
• Нето тегло: 0,06 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32790 0
• Количество: 4
• Дължина (см): 24,6 см
• Ширина (см): 10,2 см

• Височина (см): 16,8 см
• Бруто тегло: 0,44 кг
• Тегло на опаковката: 0,1 кг
• Нето тегло: 0,34 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32790 7
• Количество: 24
• Дължина (см): 34,5 см
• Ширина (см): 26,2 см
• Височина (см): 38 см
• Бруто тегло: 3,32 кг
• Тегло на опаковката: 0,66 кг
• Нето тегло: 2,66 кг
•
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