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Bandă cu fixare pe braţ

Design universal

SJM2007
Faceţi sport cu player-ul 

dvs. MP3
Designul protector apără împotriva zgârieturilor şi este uşor de purtat în timpul 
activităţilor sportive. Pentru majoritatea playerelor MP3.

Protejaţi-vă player-ul MP3
• Designul cu neopren protector asigură protecţie împotriva zgârieturilor

Ideal pentru activităţi sportive
• Design sportiv portabil
• Protecţie la umezeală
• Fereastră transparentă convenabilă
 



 Design sportiv portabil
Această combinaţie carcasă/bandă cu fixare pe braţ 
vă permite să ascultaţi muzică în timp ce faceţi sport 
și sunteţi activ.

Protecţie la umezeală
Antrenaţi-vă oricât doriţi - protecţia contra umezelii 
limitează cantitatea de transpiraţie cu care intră în 
contact dispozitivul nano.

Fereastră transparentă
Vizualizaţi playlist-ul și controalele printr-o fereastră 
de PVC transparentă. Bucuraţi-vă de utilizarea 
completă a iPod-ului în timpul activităţilor solicitante.

Design cu neopren protector
Carcasa de neopren cu greutate redusă asigură 
protecţie împotriva zgârieturilor și uzurii.
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30482 9
• Lungime: 20.5 cm
• Lăţime: 10.2 cm
• Înălţime: 5,2 cm
• Greutate brută: 0,1 kg
• Greutate ambalaje: 0,04 kg
• Greutate netă: 0,06 kg

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30482 6
• Cantitate: 4
• Lungime (cm): 22,8 cm
• Lăţime (cm): 21 cm

• Înălţime (cm): 11,5 cm
• Greutate brută: 0,54 kg
• Greutate ambalaje: 0,12 kg
• Greutate netă: .42 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30482 3
• Cantitate: 24
• Lungime (cm): 66,5 cm
• Lăţime (cm): 25,3 cm
• Înălţime (cm): 24,5 cm
• Greutate brută: 4,06 kg
• Greutate ambalaje: 0,84 kg
• Greutate netă: 3,22 kg
•
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