
 

 

Philips
Tenké pouzdro

pro zařízení iPod touch

DLA1282
Ochrana zařízení iPod v osobitém stylu

elegantního pouzdra s poutkem pro snadné vytažení
Stylově jednoduché tenké pouzdro uschová a ochrání váš iPod touch, když ho nepoužíváte – 
takže můžete dát své zařízení do kapsy nebo tašky s vědomím, že je chráněno. Poutko pro 
snadné vytažení poskytuje rychlý přístup k vašemu zařízení, kdykoli je třeba.

Atraktivní ochrana
• Luxusní kožené provedení
• Vnitřní část vyložena měkkou textilií

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do kapsy

Pohodlný přístup
• Pohodlné vytahovací poutko pro snadné vyjmutí zařízení
• Přístup ke konektoru sluchátek



 Přístup ke konektoru sluchátek
Toto pouzdro je opatřeno otvorem pro konektor 
sluchátek, můžete proto zařízení používat, i když je 
bezpečně uloženo v pouzdře.

Kožené provedení
Toto pouzdro je vyrobeno z atraktivní a odolné 
kůže, zajišťuje tak ochranu zařízení stylově.

Pohodlné vytahovací poutko
Chcete-li získat přístup k zařízení, stačí zatáhnout za 
poutko a zařízení tak rychle a snadno vytáhnout.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Kůže

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 55990 8

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 46 x 38,5 x 24 cm
• Hrubá hmotnost: 4,2 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 2,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55990 2

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 55990 5
•

Specifikace
Tenké pouzdro
pro zařízení iPod touch  
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