
 

 

Philips
Zachte hoes

voor iPod touch

DLA1286
Flexibele beschermhoes voor uw iPod

Past als gegoten
Deze schokabsorberende zachte hoes heeft een dunne en unieke vormgeving en biedt 
uw iPod extra grip en bescherming. De flexibele hoes is speciaal ontworpen voor een 
perfecte pasvorm. Inclusief kristalhelder folie voor onzichtbare schermbescherming.

Stijlvol en toch beschermd
• De schokdempende hoes geeft extra grip
• Volledige bescherming voor de hoeken en voorkant
• Snelle en eenvoudige bescherming

Bescherming voor onderweg
• Dun ontwerp, past perfect in uw zak

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Schermbescherming
• Glasheldere folie voor onzichtbare bescherming van het scherm



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Schokdempende hoes
Deze hoes is gemaakt van thermoplastisch 
polyurethaan, een hoogwaardig elastomeer dat u 
extra grip geeft en de hoes schokdempend maakt.

Glasheldere schermbeschermers
De glasheldere folie voegt een onzichtbare laag toe 
die het scherm van uw apparaat beschermt tegen 
krassen en stof. Deze folie maakt gebruik van 
statische aantrekkingskracht zodat de folie 
gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd 
zonder dat er lijmresten achterblijven op het 
scherm.

Dun ontwerp, past perfect in uw zak
De slanke vormgeving biedt extra bescherming voor 
onderweg zonder extra volume, zodat uw toestel 
toch perfect in uw zak past.

Volledige bescherming
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel 
aan alle kanten, speciaal de hoeken en de voorste 
randen.

Bescherming in een handomdraai
Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat 
speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect 
past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in 
de hoes gedaan, waardoor het extra wordt 
beschermd.
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): doorzichtig
• Materialen: thermoplastisch polyurethaan
• Motief: ruit

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55988 5

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 56 x 35,5 x 16,5 cm
• Brutogewicht: 3,6 kg
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,98 kg
• GTIN: 2 87 12581 55988 9

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Brutogewicht: 0,317 kg
• Nettogewicht: 0,27 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55988 2
•
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