
 

 

Philips
Dvě silikonová pouzdra

pro zařízení iPod touch

DLA1279
Ochrana zařízení iPod v osobitém stylu

v sadě silikonových pouzder se vzorem
Měkký a odolný silikon dodá vašemu iPodu prostřednictvím jedné ochranné vrstvy snazší 
manipulaci a osobitost. Speciálně tvarovaná pouzdra padnou jako ulitá, takže se snadno vejdou do 
vaší kapsy nebo tašky. Vyjádřete se pouzdrem, které vyhovuje vašemu životnímu stylu.

Ochrana usnadňující uchopení
• Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu
• Okamžitá ochrana
• Tenké provedení se snadno vejde do kapsy
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice
• Pokrytá tlačítka pro dokonalé zajištění ochrany

Vyjádřete se
• Větší balení umožňuje výběr a změnu
• Vzorované pouzdro ukazuje váš jedinečný styl



 Přístup ke všem ovládacím prvkům
Otvory v tomto pouzdře umožňují pohodlný přístup 
ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací 
stanice, takže můžete zařízení používat, i když je 
bezpečně uloženo v pouzdře.

Ochranný silikon
Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který 
tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a 
současně slouží jako ochrana zařízení před běžným 
opotřebením.

Větší balení: vyberte si to své
Lze si vybrat z většího množství stylů, díky čemuž si 
lze vybrat to pravé pro daný den – a druhý den jej 
vyměnit za jiné. Vyjádřete své já – slaďte oblečení, 
náladu i přehrávač.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Pokrytá tlačítka pro zajištění ochrany
Materiál pouzdra pokrývá tlačítka ovládání hlasitosti 
a umožňuje vám dokonalé ovládání při zachování 
ochrany zařízení.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Černá a průhledná
• Materiály: Silikon
• Vzor: Květinový

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 55983 0

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 46 x 38,5 x 24 cm
• Hrubá hmotnost: 4,95 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 3,33 kg
• GTIN: 2 87 12581 55983 4

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,317 kg
• Čistá hmotnost: 0,27 kg
• Hmotnost obalu: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55983 7
•

Specifikace
Dvě silikonová pouzdra
pro zařízení iPod touch  
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