
 

Philips
Sportowy pasek na ramię

Do odtwarzacza iPod Nano

SJM3200
Trenuj ze swoim odtwarzaczem 

iPod Nano
Chroni odtwarzacz przed zarysowaniami i pozwala na jego wygodne noszenie podczas 
uprawiania sportów.

Idealny do uprawiania sportów
• Wygodny w noszeniu sportowy krój
• Odporność na wilgoć
• Wygodne okienko ochronne

Ochrona iPoda
• Futerał z neoprenu chroniący przez porysowaniem
 



 Wygodny w noszeniu sportowy krój
Połączenie futerału i paska na ramię pozwala cieszyć 
się muzyką także podczas uprawiania sportu.

Odporność na wilgoć
Pracuj tak ciężko, jak tylko chcesz — nano jest 
dobrze chroniony przed kontaktem z wilgocią.

Okienko ochronne
Korzystaj z list odtwarzania i przycisków sterujących 
przez przezroczyste okienko z PCV. Ciesz się pełnią 
możliwości odtwarzacza iPod, będąc w ruchu.

Futerał ochronny z neoprenu
Lekki futerał z neoprenu chroni przed zarysowaniem 
i zniszczeniem urządzenia.
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98577 2
• Długość: 20,5 cm
• Szerokość: 10,2 cm
• Wysokość: 5,2 cm
• Waga brutto: 0,1 kg
• Ciężar opakowania: 0,04 kg
• Waga netto: 0,06 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98577 9
• Ilość: 4
• Długość (cm): 22,8 cm
• Szerokość (cm): 21 cm

• Wysokość (cm): 11,5 cm
• Waga brutto: 0,5 kg
• Ciężar opakowania: 0,12 kg
• Waga netto: 0,38 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98577 6
• Ilość: 24
• Długość (cm): 66,5 cm
• Szerokość (cm): 25,3 cm
• Wysokość (cm): 24,5 cm
• Waga brutto: 3,8 kg
• Ciężar opakowania: 0,84 kg
• Waga netto: 2,96 kg
•
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