
 

 

Philips
Tvrdé pouzdro

pro zařízení iPod touch

DLA1280
Chraňte svůj iPod pevným pouzdrem

které je odolné a lehké
Odolné a zeštíhlené pouzdro chrání váš iPod, aniž by mu přidávalo na objemu, proto se 
snadno vejde do vaší kapsy nebo tašky. Zaklapněte tenké pouzdro a užívejte si 
dokonalého přístupu ke svému iPodu při současném zajištění ochrany.

Silná ochrana
• Křišťálově průzračné polykarbonátové pouzdro
• Okamžitá ochrana

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do kapsy

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice



 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.

Polykarbonátové pouzdro
Toto tvrdé pouzdro je vyrobeno z pevného 
polykarbonátu a zajišťuje odolnou průhlednou 
ochranu zařízení.

Tenké pouzdro vhodné do kapsy
Tenký design přidává ochranu, ale již ne objem, takže 
se zařízení stále snadno vejde do kapsy nebo tašky, 
čímž je na cestách chráněno.

Okamžitá ochrana
Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu, zvlášť 
vytvořeného pro vaše zařízení. Pouzdro můžete 
rychle a snadno nasadit, a získat tak ochrannou 
vrstvu pro své zařízení.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Jasné
• Materiály: Polykarbonát

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 55989 2

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 42,5 x 37,5 x 22 cm
• Hrubá hmotnost: 3,4 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 1,78 kg
• GTIN: 2 87 12581 55989 6

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 55989 9
•

Specifikace
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