
 

 

Philips
Två silikonfodral

för iPod touch

DLA1279
Skydda din iPod med stil

i en uppsättning mönstrade silikonfodral
Det mjuka och starka silikonfodralet är greppvänligt och ger din iPod ett personligt utseende 
och ett skyddande lager. Fodralen är specialgjutna för att passa som hand i handske, så det får 
enkelt plats i fickan eller väskan. Uttryck dig med ett fodral som passar din livsstil!

Greppbart skydd
• Silikon som skyddar och ger ett bättre grepp
• Tunn design som får plats i fickan
• Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter
• Snabbt och enkelt skydd

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen
• Täckta knappar för genomträngligt skydd

Uttryck dig
• Mönstrat fodral – visa din egen stil
• Med flerpack kan du välja din favorit och sedan byta



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

Mönstrat fodral
Fodralet har ett grafiskt mönster. Den skyddar 
enheten och du kan samtidigt visa upp din egen 
stilkänsla.

Skyddande silikon
Fodralet är tillverkat i mjukt silikon som ger dig ett 
bra grepp om spelaren samtidigt som det skyddar 
mot normalt slitage.

Flerpack: Välj din favorit
Med flera olika stilar att välja bland kan du välja din 
favorit för dagen, och sedan byta till en annan nästa 
dag. Uttryck dig – matcha dina kläder, ditt humör 
eller din spelare.

Tunn design i behändigt fickformat
Den tunna designen ger skydd utan att avsevärt öka 
omfånget, så att din enhet fortfarande får plats i 
fickan eller i väskan för skydd i farten.

Omslutande skydd
Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket 
skyddar enhetens hörn och ytterkanter.

Snabbt och enkelt skydd
Fodralet är gjort av ett tåligt material som är 
specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och 
lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.

Täckta knappar
Fodralet täcker volymknapparna, så att du får en 
genomtränglig kontroll samtidigt som enheten 
skyddas.
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Design och finish
• Färg(er): svart och genomskinligt
• Material: silikon
• Mönster: blommig

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningstyp: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,8 x 17 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,084 kg
• Nettovikt: 0,022 kg
• Taravikt: 0,062 kg
• EAN: 87 12581 55983 0

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Bruttovikt: 4,9 kg
• Nettovikt: 0,792 kg
• Taravikt: 4,108 kg
• GTIN: 2 87 12581 55983 4

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 20,3 x 14 x 17,5 cm
• Bruttovikt: 0,69 kg
• Nettovikt: 0,132 kg
• Taravikt: 0,558 kg
• GTIN: 1 87 12581 55983 7
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