
 

 

Philips
Sisältä pehmustettu kotelo

iPod touchiin

DLA1286
Suojaa iPodisi joustavalla kotelolla

Sopii kuin valettu
Tyylikkään, ainutlaatuisen suojuksen pehmeä ja iskuja vaimentava pintakerros parantaa 
otetta ja suojaa iPodia. Joustava kuori on muotoiltu sopimaan laitteeseen täydellisesti. 
Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti.

Tyylikästä suojaa
• Iskuja vaimentava kotelo parantaa myös otetta
• Suojaa nopeasti
• Wrap-around-suojus kulmien ja etupuolen suojaksi

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Kätevä käyttää
• Kaikki ohjaimet ja telakointiliitin käytettävissä

Näytönsuoja
• Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti



 Iskuja vaimentava kotelo
Kotelo on valmistettu termoplastisesta 
polyuretaanista, joka on tehokas elastomeeri. Siten 
kotelo parantaa sekä otetta että iskunvaimennusta.

Kristallinkirkas näytönsuojus
Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä 
huomaamattomasti naarmuilta ja pölyltä. Se 
hyödyntää staattista sähköä, joten se on helppo 
kiinnittää ja irrottaa, eikä se jätä näyttöä tahmeaksi.

Wrap-around-suojus
Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan 
laitteen kulmia ja etupuolta.

Suojaa nopeasti
Suojus on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopii 
laitteeseen täydellisesti. Kotelo on helppo ja nopea 
kiinnittää, ja se antaa laitteelle suojaavan pinnan.
DLA1286/10

Kohokohdat
Julkaisupäivä 2010-10-15

Versio: 1.3.5

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

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Kirkas
• Materiaalit: TPU
• Kuvio: Timantti

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 55988 5

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 56 x 35,5 x 16,5 cm
• Kokonaispaino: 3,6 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 1,98 kg
• GTIN: 2 87 12581 55988 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 55988 2
•

Tekniset tiedot
Sisältä pehmustettu kotelo
iPod touchiin  

http://www.philips.com

