
 

 

Philips
Ohut suojus

iPod touchiin

DLA1281
Kanna iPod tyylikkäästi

hienossa suojuksessa, jossa on helppokäyttöinen läppä
Yksinkertaisen tyylikäs, ohut nahkasuojus suojaa iPod touchiasi, kun et käytä sitä. Voit 
huoletta laittaa iPodin taskuusi tai laukkuusi. Helppokäyttöisen läpän alta iPod on nopea 
ottaa käyttöön.

Tyylikästä suojaa
• Ylellinen nahkapinta
• Pehmeä kangasvuori

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Kätevä käyttää
• Irrota laite helposti kätevän vetokielekkeen avulla
• Kuulokeliittimen käyttö



 Kuulokeliitin
Kotelossa on aukko kuulokeliittimelle, joten voit 
käyttää laitetta myös silloin, kun se on kotelossa.

Nahkapinta
Kotelo on valmistettu laadukkaasta, kestävästä 
nahasta. Se suojaa laitetta tyylikkäästi.

Pehmeä sisävuori
Kotelon pehmeä kangasvuori suojaa laitteen pintaa.

Kätevä vetokieleke
Kun haluat käyttää laitetta, voit nostaa sen nopeasti 
ja helposti kotelosta vetämällä vetokielekkeestä.

Ohut, taskuun sopiva muotoilu
Ohut kotelo suojaa lisäämättä painoa, joten laite 
sopii edelleen helposti taskuun tai laukkuun.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): valkoinen
• Materiaalit: Nahka

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 55991 5

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 46 x 38,5 x 24 cm
• Kokonaispaino: 4,2 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 2,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55991 9

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 55991 2
•
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