
 

 

Philips
Telakoitava kotelo

iPod touchiin

DLA1274
Suojaa iPod kovassa kotelossa

helppo telakoida
iPodia suojaa tyylikäs kova kotelo, jossa on Wrap-around-suojus kulmien ja näytön 
suojana. Telakoi laite helposti irrottamalla kotelon pohja. Kristallinkirkas kalvo suojaa 
näyttöä.

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

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Kätevä käyttää
• Nopea ja helppo telakoida
• Kaikki ohjaimet ja telakointiliitin käytettävissä



 Nopea ja helppo telakoida
Kotelossa on irrotettava alaosa, jonka avulla voit 
telakoita laitteen nopeasti ja helposti siten, että 
kotelon muut osat suojaavat kuitenkin laitetta.

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.

Wrap-around-suojus
Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan 
laitteen kulmia ja etupuolta.
DLA1274/10

Kohokohdat
Julkaisupäivä 2010-11-11

Versio: 2.3.6

12 NC: 8670 000 66956
EAN: 87 12581 55980 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Sininen
• Materiaalit: Polykarbonaatti
• 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 55980 9

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 43 x 3,7 x 22 cm
• Kokonaispaino: 4 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55980 3

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,2 x 13,5 x 2 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,27 kg
• Taara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55980 6
•
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