
 

Philips
Калъф за MP3

"Всичко в едно"

SJM2006
Пазете MP3 плейъра си

Няколко начина да носите и пазите вашия MP3 плейър. Идеален при спортуване. 
Джобове с двоен цип, удобни за съхранение на ключове, пари и др.

Лесно подреждане
• Мрежести джобчета за лесна организация на носителите

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

Идеален за спорт
• Подходящ за носене спортен дизайн
• Влагоустойчивост

Предпазете цифровия си музикален плейър
• Защитният дизайн с неопрен предпазва от надрасквания
 



 Подходящ за носене спортен дизайн
Комбинацията на калъф с каишка за носене на 
рамо или китка ви позволява да се наслаждавате 
на любимата си музика, докато спортувате и сте 
физически активни.

Влагоустойчивост
Тренирайте на воля -- влагоустойчивостта 
ограничава количеството пот, което влиза в 
контакт с вашия Nano.

Защитен дизайн с неопрен
Тази лека неопренова чанта предпазва от 
надрасквания и нормално износване и 
разкъсване.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98881 0
• Дължина: 18 см
• Ширина: 10,5 см
• Височина: 7,6 см
• Бруто тегло: 0,22 кг
• Тегло на опаковката: 0,05 кг
• Нето тегло: 0,17 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98881 7
• Количество: 4
• Дължина (см): 36,5 см
• Ширина (см): 11,5 см

• Височина (см): 17 см
• Бруто тегло: 0,96 кг
• Тегло на опаковката: 0,12 кг
• Нето тегло: 0,84 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98881 4
• Количество: 24
• Дължина (см): 39,2 см
• Ширина (см): 37 см
• Височина (см): 36,5 см
• Бруто тегло: 6,7 кг
• Тегло на опаковката: 0,84 кг
• Нето тегло: 5,86 кг
•
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