
 

 

Philips
Harde hoes

voor iPod touch 4G
Geel
bloemenmotief

DLA1271
Harde hoes voor bescherming van uw iPod
Sterk en licht ontwerp
Deze stevige en gestroomlijnde harde hoes beschermt uw iPod zonder hem dikker te 
maken, zodat hij nog steeds in elke zak of tas past. Optimale bescherming én toegang tot 
alle functies met een hoesje naar elke smaak!

Stevige bescherming
• Harde hoes van polycarbonaat voor optimale bescherming
• Snelle en eenvoudige bescherming

Bescherming voor onderweg
• Slanke vormgeving, past perfect in uw zak

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Harde hoes van polycarbonaat
Deze harde hoes is gemaakt van zeer duurzaam 
polycarbonaat, zodat uw apparaat goed wordt 
beschermd.

Slanke vormgeving, past perfect in uw 
zak
De slanke vormgeving biedt extra bescherming voor 
onderweg zonder extra volume, zodat uw toestel 
toch perfect in uw zak past.

Bescherming in een handomdraai
Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat 
speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect 
past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in 
de hoes gedaan, waardoor het extra wordt 
beschermd.
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Geel
• Materialen: polycarbonaat
• Motief: bloemen

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55978 6

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 43 x 34,7 x 22 cm
• Brutogewicht: 3,8 kg
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,18 kg
• GTIN: 2 87 12581 55978 0

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Brutogewicht: 0,317 kg
• Nettogewicht: 0,27 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55978 3
•
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