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Óvja MP3-lejátszóját

Élvezze, hogy ebben a tokban kedve szerinti tevékenységnek megfelelően szállíthatja és 
óvhatja MP3-lejátszóját. Sporttevékenységekhez ideális. A kettős cipzárral ellátott 
zsebekben kulcsokat, pénzt és egyéb hasznos holmit tárolhat.

Egyszerű rendszerezés
• Hálós zsebek az adathordozók egyszerű szervezéséhez

A legtöbb digitális zenelejátszóhoz illeszkedik
• Az univerzális kialakítás illik a legtöbb digitális zenelejátszóhoz

Sporttevékenységekhez ideális
• Sportolás közben is viselhető
• Cseppálló

Óvja digitális zenelejátszóját
• A védelmet nyújtó, neoprén kialakítás óvja a készüléket a karcolódástól
 



 Sportolás közben is viselhető
Ez a tok/karpánt kombináció lehetővé teszi, hogy 
sportolás és egyéb aktív mozgás közben is élvezhesse 
kedvenc zenéit.

Cseppálló
Bármilyen intenzitással végezheti az edzést -- a 
cseppálló kivitel korlátozza a nano készülékkel 
érintkezésbe kerülő veríték mennyiségét.

Neoprén védőtok
Ez a könnyű, neoprén tok véd a karcolódástól és a 
mindennapos igénybevételtől.
SJM2006/10

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2009-08-13

Verzió: 2.4.7

12 NC: 9082 100 09424
EAN: 87 10895 98881 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98881 0
• Hosszúság: 18 cm
• Szélesség: 10,5 cm
• Magasság: 7,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,22 kg
• Önsúly: 0,05 kg
• Nettó tömeg: 0,17 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98881 7
• Mennyiség: 4
• Hossz (cm): 36,5 cm
• Szélesség (cm): 11,5 cm

• Magasság (cm): 17 cm
• Bruttó tömeg: 0,96 kg
• Önsúly: 0,12 kg
• Nettó tömeg: 0,84 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98881 4
• Mennyiség: 24
• Hossz (cm): 39,2 cm
• Szélesség (cm): 37 cm
• Magasság (cm): 36,5 cm
• Bruttó tömeg: 6,7 kg
• Önsúly: 0,84 kg
• Nettó tömeg: 5,86 kg
•
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