
 

 

Philips
Měkké pouzdro

pro zařízení iPod touch

DLA1286
Chraňte svůj iPod pružným pouzdrem,

které padne jako ulité
Elegantní a jedinečné měkké pouzdro dodá vašemu iPodu prostřednictvím jedné hladké, 
nárazy tlumicí vrstvy lepší manipulaci a ochranu. Pružné pouzdro je speciálně tvarované tak, 
aby dokonale sedělo. Včetně křišťálově čisté fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky.

Atraktivní ochrana
• Pouzdro tlumící nárazy také usnadňuje uchopení
• Okamžitá ochrana
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do kapsy

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

Ochrana obrazovky
• Křišťálově čistá fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky



 Pouzdro tlumící nárazy
Pouzdro je vyrobeno z termoplastického 
polyuretanu, který je velmi elastický. Díky tomu toto 
jedinečné pouzdro tlumí nárazy a usnadňuje 
uchopení.

Křišťálově čistá ochranná fólie
Chraňte obrazovku před prachem a škrábanci 
pomocí neviditelné ochranné křišťálově čisté fólie. 
Funguje na principu statické přilnavosti, takže ji lze 
snadno použít i sejmout, aniž by na obrazovce zůstaly 
pozůstatky po přilepení.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

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.
DLA1286/10

Přednosti
Datum vydání 2010-10-20

Verze: 1.3.5

12 NC: 8670 000 66965
EAN: 87 12581 55988 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Jasné
• Materiály: TPU
• Vzor: Diamant

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 55988 5

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 56 x 35,5 x 16,5 cm
• Hrubá hmotnost: 3,6 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 1,98 kg
• GTIN: 2 87 12581 55988 9

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 55988 2
•
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