
 

 

Philips
Kova silikonikotelo

iPod touchiin

DLA1270
Suojaa iPod kovassa kotelossa

jossa on luistamaton kumitehoste
Tukeva ja kevyt suojus on kristallinkirkasta polykarbonaattia. Sen taustapuolella on 
luistamaton kumipinta. Suojaus ja hyvä ote samassa kotelossa. Kristallinkirkas kalvo suojaa 
näyttöä huomaamattomasti.

Vahva suojaus
• Kova polykarbonaattikotelo
• Silikonitehosteet parantavat otetta
• Wrap-around-suojus kulmien ja etupuolen suojaksi
• Suojaa nopeasti

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Kätevä käyttää
• Kaikki ohjaimet ja telakointiliitin käytettävissä
• Antaa painikkeille lisäsuojan

Näytönsuoja
• Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti



 Kova polykarbonaattikotelo
Tämä kova kotelo on valmistettu kestävästä 
polykarbonaatista, joten se antaa laitteelle vahvan 
suojan.

Kristallinkirkas näytönsuojus
Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä 
huomaamattomasti naarmuilta ja pölyltä. Se 
hyödyntää staattista sähköä, joten se on helppo 
kiinnittää ja irrottaa, eikä se jätä näyttöä tahmeaksi.

Silikonitehosteet parantavat otetta
Kotelon liukumista estävät kumi- tai 
silikonitehosteet parantavat otetta laitteesta

Ohut, taskuun sopiva muotoilu
Ohut kotelo suojaa lisäämättä painoa, joten laite 
sopii edelleen helposti taskuun tai laukkuun.

Wrap-around-suojus
Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan 
laitteen kulmia ja etupuolta.

Suojatut painikkeet
Suojus peittää äänenvoimakkuuspainikkeet, 
mahdollistaen kuitenkin niiden käytön.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Violetti
• Kuvio: Kukka

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,091 kg
• Nettopaino: 0,045 kg
• Taara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55977 9

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 42 x 36,5 x 21,5 cm
• Kokonaispaino: 4 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55977 3

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,27 kg
• Taara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55977 6
•
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