
 

 

Philips
Twardy futerał 
umożliwiający dokowanie

do odtwarzacza iPod touch

DLA1274
Chroń swój odtwarzacz iPod sztywnym futerałem
i budową ułatwiającą dokowanie
Sztywny futerał jest solidny i elegancki. Zapewnia ochronę odtwarzacza iPod, włącznie z 
elastycznym zabezpieczeniem rogów i przodu wyświetlacza. Aby zadokować urządzenie, 
wystarczy zdjąć dolną część futerału. W zestawie przezroczysta osłona ekranu.

Solidna ochrona
• Twardy futerał z poliwęglanu
• Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia
• Wygodna ochrona

Ochrona w ruchu
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni

Wygodny dostęp
• Szybkie i wygodne dokowanie
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego



 Szybkie i wygodne dokowanie
Ten futerał ma zdejmowaną dolną część, która 
umożliwia szybkie i wygodne dokowanie urządzenia 
bez zdejmowania obudowy.

Twardy futerał z poliwęglanu
Futerał ten jest wykonany z bardzo wytrzymałego 
poliwęglanu, dzięki czemu zapewnia urządzeniu 
pewną ochronę.

Wąska, kieszonkowa konstrukcja
Wąska konstrukcja zapewnia ochronę w podróży i 
nie zajmuje dużo miejsca, dzięki czemu urządzenie 
idealnie mieści się w kieszeni lub torebce.

Elastyczna ochrona
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa 
urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i 
krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.
DLA1274/10

Zalety
Data wydania 2010-11-23

Wersja: 2.3.6

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

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Niebieski
• Materiały: Poliwęglan
• Wzór: Kwiatowy

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55980 9

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43 x 3,7 x 22 cm
• Waga brutto: 4 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55980 3

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 2 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55980 6
•

Dane techniczne
Twardy futerał umożliwiający dokowanie
do odtwarzacza iPod touch  

http://www.philips.com

