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Karpánt sportoláshoz

iPod Video készülékhez

SJM3300
Használja edzés közben is 

iPod Video készülékét
A védelmet biztosító kialakítás óv a karcolásoktól, és a sporttevékenységek során könnyű 
viseletté teszi a készüléket.

Sporttevékenységekhez ideális
• Sportolás közben is viselhető
• Cseppálló
• Kényelmes hozzáférést biztosító, áttetsző ablak a védőtokon

Védje iPod-ját!
• 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.

Áttetsző ablak a védőtokon
Tekintse meg lejátszási listáit és a vezérlőket egy 
áttetsző PVC-ablakon keresztül. Élvezze az iPod 
összes funkcióját élénk testmozgás közben is.

Neoprén védőtok
Ez a könnyű, neoprén tok véd a karcolódástól és a 
mindennapos igénybevételtől.
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Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98648 9
• Hosszúság: 20,5 cm
• Szélesség: 10,2 cm
• Magasság: 5,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,1 kg
• Önsúly: 0,04 kg
• Nettó tömeg: 0,06 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98648 6
• Mennyiség: 4
• Hossz (cm): 22,8 cm
• Szélesség (cm): 21 cm

• Magasság (cm): 11,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,54 kg
• Önsúly: 0,12 kg
• Nettó tömeg: 0,42 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98648 3
• Mennyiség: 24
• Hossz (cm): 66,5 cm
• Szélesség (cm): 25,3 cm
• Magasság (cm): 24,5 cm
• Bruttó tömeg: 4,06 kg
• Önsúly: 0,84 kg
• Nettó tömeg: 3,22 kg
•
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