
 

 

Philips
Slankt etui

til iPod touch
Hvid

DLA1281
Bær din iPod med stil

i et slankt etui med easy-lift-flap
Det slanke etui er stilfuldt enkelt og beskytter din iPod touch, når den ikke er i brug - så 
du kan putte din iPod i lommen eller tasken og være sikker på, at den er beskyttet. Easy-
lift-flappen giver hurtig adgang til din iPod.

Charmerende beskyttelse
• Udvendig læderbeklædning med luksuriøst udseende og følelse
• Blød indvendig stofforing

Beskyttelse på farten
• Slankt design passer nemt i lommen

Praktisk adgang
• Adgang til hovedtelefonstik mens du stadig er beskyttet
• Praktisk pull-flap, så du let kan tage enheden ud



 Adgang til hovedtelefonstik
Dette etui har en åbning til hovedtelefonstikket, så 
du fortsat kan have glæde af din enhed, alt imens den 
er beskyttet inde i etuiet.

Udvendig læderbeklædning
Dette etui er lavet af lækkert og holdbart læder, så 
det beskytter din enhed - på en stilfuld måde.

Blødt indvendigt for
Etuiets bløde indvendige stoffor beskytter din 
enheds finish, når den glider frem og tilbage inde i 
etuiet.

Praktisk pull-flap
Når du vil have fat i din enhed trækker du blot i 
flappen, så kan du let og hurtigt trække den ud af 
etuiet.

Slankt, lommevenligt design
Det slanke design giver beskyttelse uden at fylde ret 
meget ekstra, så din enhed kan stadig nemt være i 
lommen eller en taske og samtidig være beskyttet, 
når du er på farten.
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Design og finish
• Farve(r): Hvid
• Materialer: læder

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,091 kg
• Nettovægt: 0,045 kg
• Taravægt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55991 5

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36

• Ydre indpakning (L x B x H): 46 x 38,5 x 24 cm
• Bruttovægt: 4,2 kg
• Nettovægt: 1,62 kg
• Taravægt: 2,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55991 9

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovægt: 0,317 kg
• Nettovægt: 0,27 kg
• Taravægt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55991 2
•

Specifikationer
Slankt etui
til iPod touch Hvid 

http://www.philips.com

