
 

 

Philips
Pevné pouzdro umožňující 
dokování

pro zařízení iPod touch

DLA1274
Chraňte svůj iPod pevným pouzdrem

v provedení umožňujícím snadné dokování
Odolné a elegantní tvrdé pouzdro chrání váš iPod. Celková ochrana povrchu rohů a 
displeje. Sejměte spodní část pouzdra pro snadné dokování svého zařízení. Včetně 
křišťálově čisté ochranné fólie obrazovky.

Silná ochrana
• Tvrdé polykarbonátové pouzdro
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky
• Okamžitá ochrana

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do kapsy

Pohodlný přístup
• Rychlé a jednoduché dokování
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice



 Rychlé a jednoduché dokování
Pouzdro je vybaveno vyjímatelnou spodní částí pro 
rychlé a jednoduché připojení k doku, přičemž 
zbytek přístroje je stále chráněn.

Tvrdé polykarbonátové pouzdro
Toto tvrdé pouzdro je vyrobeno z vysoce odolného 
polykarbonátu a zajišťuje odolnou ochranu zařízení.

Tenké pouzdro vhodné do kapsy
Tenký design přidává ochranu, ale již ne objem, takže 
se zařízení stále snadno vejde do kapsy nebo tašky, 
čímž je na cestách chráněno.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Modrá
• Materiály: Polykarbonát
• Vzor: Květina

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55980 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 43 x 3,7 x 22 cm
• Hrubá hmotnost: 4 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55980 3

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,2 x 13,5 x 2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,317 kg
• Čistá hmotnost: 0,27 kg
• Hmotnost obalu: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55980 6
•

Specifikace
Pevné pouzdro umožňující dokování
pro zařízení iPod touch  
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