
 

 

Philips
Bolsa fina

para iPod touch

DLA1281
Proteja o seu iPod com estilo

numa bolsa elegante com aba de fácil elevação
Com um estilo simples, a bolsa fina guarda e protege o seu iPod touch quando este não se encontra 

em utilização - para poder colocar o seu iPod no bolso ou saco, sabendo que este está protegido. A 

aba de fácil elevação proporciona um acesso rápido ao seu iPod, sempre que precisar.

Protecção atractiva
• Luxuoso exterior em pele
• Interior em tecido macio

Protecção em viagem
• Design fino que cabe facilmente no seu bolso

Acesso fácil
• Aba de remoção cómoda para retirar o dispositivo facilmente
• Acesso a tomada para auscultadores



 Acesso a tomada para auscultadores
O estojo inclui uma abertura para a tomada para 
auscultadores, pelo que poderá continuar a utilizar o 
seu dispositivo no estojo.

Exterior em pele
Estojo fabricado em pele atractivo e resistente, 
oferecendo-lhe protecção em estilo.

Forro interior macio
O interior em tecido macio protege o acabamento 
do dispositivo.

Aba de remoção cómoda
Quando quiser aceder ao dispositivo, basta puxar 
rapidamente pela aba para retirar o dispositivo da 
bolsa, de forma rápida e simples.

Design fino, que cabe no bolso
O design fino confere protecção com aumento 
mínimo de volume, para que o seu dispositivo 
continue a caber facilmente no seu bolso ou saco 
para protecção em viagem.
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch

Design e acabamento
• Cor(es): Branco
• Materiais: Pele

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55991 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

46 x 38,5 x 24 cm
• Peso bruto: 4,2 kg
• Peso líquido: 1,62 kg
• Tara: 2,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55991 9

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso líquido: 0,27 kg
• Tara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55991 2
•

Especificações
Bolsa fina
para iPod touch  
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