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Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32790 3
• Délka: 23,6 cm
• Šířka: 9,3 cm
• Výška: 5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,08 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
• Čistá hmotnost: 0,06 kg

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32790 0
• Množství: 4
• Délka (cm): 24,6 cm
• Šířka (cm): 10,2 cm

• Výška (cm): 16,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,44 kg
• Hmotnost obalu: 0,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,34 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32790 7
• Množství: 24
• Délka (cm): 34,5 cm
• Šířka (cm): 26,2 cm
• Výška (cm): 38 cm
• Hrubá hmotnost: 3,32 kg
• Hmotnost obalu: 0,66 kg
• Čistá hmotnost: 2,66 kg
•

Pouzdro s náramkem
Univerzální  

Specifikace

Datum vydání 2008-01-14

Verze: 2.2.7

12 NC: 8670 000 28789
EAN: 87 12581 32790 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SJM20

Zvýrazn

Univerzá
Univerzální
přehrávačů
přehrávače

Pouzdro 
Pohodlné p
přístup k di

Síťovaná
Elastická sí
možné sna

Nastavite
Nastaviteln
pohodlné n
03H/1

ění výro

lní design
 design vyho
 hudby. Um
 hudby.

se dvěma
ouzdro se d
gitálnímu p

 kapsa
ťovaná kap
dno umístit 

lný popru
ý popruh se
ošení digitál
vuje většině digitálních 
ožňuje přenášet a chránit digitální 

 zipy
věma zipy umožňuje snadný 
řehrávači hudby.

sa se roztahuje, aby v ní bylo 
a uspořádat média.

h se suchým zipem
 suchým zipem umožňuje 
ního přehrávače hudby.
0

bku

http://www.philips.com

