
 

Philips
Estojo de gel

para iPod video de 60 GB

embalagem de 3

SJM3406
Guarde, proteja e transporte o seu iPod

com 3 cores modernas
Leve o seu iPod Video 60 GB para qualquer lugar com este estojo de protecção para 
transporte, de gel. Em três cores com muito estilo, para condizer com a sua roupa.

Proteja o seu iPod
• O design de protecção protege contra riscos

Mude o aspecto do seu iPod
• Três cores com muito estilo mudam o aspecto do seu iPod
 



 Design de protecção
Este estojo leve de silicone protege contra riscos e 
contra o desgaste habitual.

Três cores com muito estilo
As três cores com muito estilo permitem-lhe mudar 
o aspecto do seu iPod, conforme a sua disposição.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98668 7
• Comprimento: 24 cm
• Largura: 15,3 cm
• Altura: 5,4 cm
• Peso Bruto: 0,12 kg
• Tara: 0,08 kg
• Peso Líquido: 0,04 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98668 4
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 33 cm
• Largura (cm): 12,8 cm

• Altura (cm): 16,2 cm
• Peso Bruto: 0,64 kg
• Tara: 0,12 kg
• Peso Líquido: .52 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98668 1
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 40 cm
• Largura (cm): 35,2 cm
• Altura (cm): 35,5 cm
• Peso Bruto: 5 kg
• Tara: 1,06 kg
• Peso Líquido: 3,94 kg
•

Especificações
Estojo de gel
para iPod video de 60 GB embalagem de 3 
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