
 

 

Philips
Hårdt etui med silikone

til iPod touch
Lilla Blomstergrafik

DLA1270
Beskyt din iPod i et robust etui

med skridsikre gummistriber
Dette stærke og lette etui er en sammensmeltning af krystalklart polykarbonat og 
skridsikre gummibeklædte detaljer. Denne kombination giver beskyttelse og greb i ét unikt 
etui. Den medfølgende krystalklare film giver usynlig skærmbeskyttelse.

Stærk beskyttelse
• Hårdt etui i polykarbonat til ekstra stærk beskyttelse
• Silikonestriber giver dig et bedre greb
• Beskyttelse hele vejen rundt til både hjørner og forside
• Lynhurtig og nem beskyttelse

Beskyttelse på farten
• Slankt design passer nemt i lommen

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket
• Overdækkede knapper giver beskyttelse uden at hindre betjening

Skærmbeskyttelse
• Krystalklar film til usynlig skærmbeskyttelse



 Adgang til alle knapper
Åbningerne i dette etui muliggør praktisk adgang til 
alle knapper samt tilslutningsstikket, så du kan bruge 
din enhed, alt imens den er beskyttet inde i etuiet.

Hårdt etui i polykarbonat
Dette hårde etui er lavet af hårdt polykarbonat, så 
det yder stærk og klar beskyttelse til din enhed.

Krystalklar skærmbeskytter
Den krystalklare film giver enhedens skærm et lag af 
usynlig beskyttelse mod ridser og støv. Det fungerer 
vha. statisk klæbeevne, så den er nem at sætte på og 
fjerne igen, uden at det efterlader klisterrester.

Silikonestriber
Etuiet har skridsikre gummi- eller silikonestriber, der 
giver dig et bedre greb om enheden.

Slankt, lommevenligt design
Det slanke design giver beskyttelse uden at fylde ret 
meget ekstra, så din enhed kan stadig nemt være i 
lommen eller en taske og samtidig være beskyttet, 
når du er på farten.

Beskyttelse hele vejen rundt
Etuiets materiale når hele vejen rundt på både bag- 
og forside og beskytter dermed hjørnerne og 
kanterne af enhedens overflade.

Beskyttelse på et øjeblik
Etuiet er fremstillet af et holdbart materiale, der er 
specialfremstillet til din enhed. Etuiet er nemt og 
hurtigt at sætte på og føjer et beskyttende lag til din 
enhed.

Overdækkede knapper
Etuiets materiale dækker lydstyrkeknapperne, så du 
kan betjene enheden, samtidig med at den er 
beskyttet.
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Design og finish
• Farve(r): lilla
• Mønster: blomster

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,091 kg
• Nettovægt: 0,045 kg
• Taravægt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55977 9

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36

• Ydre indpakning (L x B x H): 42 x 36,5 x 21,5 cm
• Bruttovægt: 4 kg
• Nettovægt: 1,62 kg
• Taravægt: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55977 3

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovægt: 0,317 kg
• Nettovægt: 0,27 kg
• Taravægt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55977 6
•
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