
 

 

Philips
Estojo rígido utilizável com 
base

para iPod touch

DLA1274
Proteja o seu iPod com uma capa rígida

com design para colocar facilmente na base
Resistente e elegante, o estojo rígido protege o seu iPod, incluindo a protecção 
envolvente para os cantos e o rebordo frontal do ecrã. Retire a parte inferior do estojo 
para colocar o dispositivo facilmente na base. Protecção de ecrã cristalina incluída.

Protecção resistente
• Estojo rígido em policarbonato
• Protecção envolvente para cantos e ecrã
• Protecção instantânea

Protecção em viagem
• Design fino que cabe facilmente no seu bolso

Acesso fácil
• Colocação na base rápida e simples
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base



 Colocação na base rápida e simples
Este estojo possui uma parte inferior amovível que 
lhe permite colocar o seu dispositivo na base de 
forma rápida e simples, enquanto este se mantém 
protegido pelo resto do estojo.

Estojo rígido em policarbonato
Esta capa rígida é fabricada em policarbonato 
resistente altamente duradouro que proporciona 
uma protecção robusta para o aparelho.

Design fino, que cabe no bolso
O design fino confere protecção com aumento 
mínimo de volume, para que o seu dispositivo 
continue a caber facilmente no seu bolso ou saco 
para protecção em viagem.

Protecção envolvente
O material deste estojo envolve o dispositivo de trás 
para a frente, proporcionando uma protecção para 
os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch

Design e acabamento
• Cor(es): Azul
• Materiais: Policarbonato
• Padrão: Flor

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55980 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 43 x 3,7 x 22 cm
• Peso bruto: 4 kg
• Peso líquido: 1,62 kg
• Tara: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55980 3

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,2 x 13,5 x 2 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso líquido: 0,27 kg
• Tara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55980 6
•

Especificações
Estojo rígido utilizável com base
para iPod touch  
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