
 

 

Philips
Kaksi silikonikoteloa

iPod touchiin

DLA1279
Suojaa iPodisi tyylikkäästi

kuvioiduilla silikonikoteloilla
Pehmeä ja vahva silikoni parantaa otetta ja tuo iPodiin uutta ilmettä. Räätälöidyt suojukset 
sopivat laitteeseen kuin valettu, joten laite sujahtaa taskuun tai laukkuun näppärästi. Ilmaise 
itseäsi tyylikkäillä suojuksilla!

Suoja, josta saa otteen
• Silikoni parantaa otetta ja suojaa
• Suojaa nopeasti
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti
• Wrap-around-suojus kulmien ja etupuolen suojaksi

Kätevä käyttää
• Kaikki ohjaimet ja telakointiliitin käytettävissä
• Antaa painikkeille lisäsuojan

Ilmaise itseäsi
• Monipakkauksesta voit valita suosikkisi ja vaihtaa sitä halutessasi
• Kuvioitu kotelo osoittaa tyylisi



 Kaikki ohjaimet käytettävissä
Kotelossa on aukot, joista kaikkia ohjaimia ja 
telakointiliitintä voi käyttää helposti, joten laitetta voi 
käyttää silloinkin, kun se on kotelossa.

Silikonisuoja
Kotelo on valmistettu pehmeästä silikonista, joka 
parantaa otetta ja suojaa samalla laitetta kulumiselta.

Monipakkaus: valitse suosikkisi
Koska tyylejä on runsaasti, voit vaihtaa niitä vaikka 
päivittäin. Ilmaise itseäsi - valitse suosikkisi 
vaatteidesi, mielialasi tai soittimesi mukaan.

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

Suojatut painikkeet
Suojus peittää äänenvoimakkuuspainikkeet, 
mahdollistaen kuitenkin niiden käytön.
DLA1279/10

Kohokohdat
Julkaisupäivä 2010-11-10

Versio: 1.4.5

12 NC: 8670 000 66959
EAN: 87 12581 55983 0

© 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): Musta ja kirkas
• Materiaalit: Silikoni
• 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 55983 0

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 46 x 38,5 x 24 cm
• Kokonaispaino: 4,95 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 3,33 kg
• GTIN: 2 87 12581 55983 4

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,27 kg
• Taara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55983 7
•

Tekniset tiedot
Kaksi silikonikoteloa
iPod touchiin  

http://www.philips.com

