
 

 

Philips
Kova kotelo

iPod touchiin

DLA1272
Suojaa iPod kovassa kotelossa

joka on vahva ja kevyt
Tyylikäs kova kotelo suojaa iPhonea ilman lisäpainoa, joten se mahtuu helposti taskuun tai 
laukkuun. Suojattua iPodia on edelleen helppo käyttää. Ilmaise itseäsi tyylikkäällä 
suojuksella!

Vahva suojaus
• Kova polykarbonaattikotelo
• Suojaa nopeasti

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Kätevä käyttää
• Kaikki ohjaimet ja telakointiliitin käytettävissä



 Kaikki ohjaimet käytettävissä
Kotelossa on aukot, joista kaikkia ohjaimia ja 
telakointiliitintä voi käyttää helposti, joten laitetta voi 
käyttää silloinkin, kun se on kotelossa.

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

Ohut, taskuun sopiva muotoilu
Ohut kotelo suojaa lisäämättä painoa, joten laite 
sopii edelleen helposti taskuun tai laukkuun.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Punainen
• Materiaalit: Polykarbonaatti

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 55974 8

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 42 x 36,5 x 21 cm
• Kokonaispaino: 3,4 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 1,78 kg
• GTIN: 2 87 12581 55974 2

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 55974 5
•
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