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Bescherm uw MP3-speler

Een multifunctionele manier om uw MP3-speler mee te nemen en op te bergen. Ideaal 
tijdens het sporten. Vakjes met dubbele ritssluiting voor sleutels, geld en meer.

Eenvoudig opbergen
• Netvakjes om uw media eenvoudig op te bergen

Geschikt voor bijna alle digitale muziekspelers
• Universeel ontwerp, geschikt voor bijna alle digitale muziekspelers

Ideaal voor bij het sporten
• Draagbaar sportontwerp
• Vochtbestendig

Bescherm uw digitale muziekspeler
• Beschermend neopreen ontwerp tegen krassen
 



 Draagbaar sportontwerp
Door deze combinatie van hoes en armband kunt u 
lekker naar muziek luisteren tijdens het sporten of 
andere activiteiten.

Vochtbestendig
Zelfs de fanatiekste workout is geen probleem: de 
vochtbestendigheid zorgt ervoor dat de Nano bijna 
niet in contact komt met zweet.

Beschermend ontwerp van neopreen
Deze lichte, neopreen hoes biedt bescherming tegen 
krassen en slijtage door dagelijks gebruik.
SJM2006/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2009-08-11

Versie: 2.4.7

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98881 0
• Lengte: 18 cm
• Breedte: 10,5 cm
• Hoogte: 7,6 cm
• Brutogewicht: 0,22 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,05 kg
• Nettogewicht: 0,17 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98881 7
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 36,5 cm
• Breedte (cm): 11,5 cm

• Hoogte (cm): 17 cm
• Brutogewicht: 0,96 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,12 kg
• Nettogewicht: 0,84 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98881 4
• Hoeveelheid: 24
• Lengte (cm): 39,2 cm
• Breedte (cm): 37 cm
• Hoogte (cm): 36,5 cm
• Brutogewicht: 6,7 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,84 kg
• Nettogewicht: 5,86 kg
•

Specificaties
MP3-etui
Alles-in-een  

http://www.philips.com

