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braço

Design universal
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Faça exercício com o 

seu leitor de MP3
O design protector protege contra riscos e é fácil de utilizar durante actividades 
desportivas. Adapta-se à maior parte dos leitores de MP3.

Proteja o seu leitor de MP3
• Design protector em neopreno que protege contra riscos

Ideal para actividades desportivas
• Design desportivo
• Resistente a humidade
• Prática janela de reprodução
 



 Design desportivo
A combinação do estojo/fita para o braço permite-
lhe desfrutar da sua música enquanto pratica 
desporto e faz exercício.

Resistente a humidade
Trabalhe ao máximo -- a resistência à humidade 
limita a quantidade de transpiração com a qual o iPod 
nano entra em contacto.

Janela de reprodução
Veja a sua lista de reprodução e os controlos através 
de uma janela em PVC transparente. Desfrute da 
utilização total do seu iPod durante actividades 
vigorosas.

Design protector em neopreno
Este leve estojo em neopreno protege contra riscos 
e contra o desgaste normal.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30482 9
• Comprimento: 20,5 cm
• Largura: 10,2 cm
• Altura: 5,2 cm
• Peso Bruto: 0,1 kg
• Tara: 0,04 kg
• Peso Líquido: 0,06 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30482 6
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 22,8 cm
• Largura (cm): 21 cm

• Altura (cm): 11,5 cm
• Peso Bruto: 0,54 kg
• Tara: 0,12 kg
• Peso Líquido: 0,42 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30482 3
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 66,5 cm
• Largura (cm): 25,3 cm
• Altura (cm): 24,5 cm
• Peso Bruto: 4,06 kg
• Tara: 0,84 kg
• Peso Líquido: 3,22 kg
•

Especificações
Fita desportiva para o braço
Design universal  
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