
 

 

Philips
Softshell-veske

for iPod touch

DLA1286
Beskytt iPod i en fleksibel veske

som passer som hånd i hanske
Den myke vesken er stilig og unik, og gir grep og beskyttelse til iPod med et glatt, 
støtabsorberende lag. Det fleksible hylsteret er formtilpasset for å sitte som støpt. 
Krystallklar film følger med for usynlig skjermbeskyttelse.

Attraktiv beskyttelse
• Støtabsorberende veske som også gir godt grep
• Beskyttelse med et klikk
• Beskyttelse som legges rundt hjørnene og overflaten

Beskyttelse på farten
• Slank design som enkelt passer i lommen

Hendig tilgang
• Tilgang til alle kontroller og dokkingkontakt

Skjermbeskyttelse
• Krystallklar film for usynlig skjermbeskyttelse



 Støtabsorberende veske
Denne vesken er laget av termoplastisk polyuretan, 
en elastomer med høy ytelse, som gir både godt grep 
og støtabsorpsjon i én enestående veske.

Krystallklar skjermbeskytter
Den krystallklare filmen gir skjermen et usynlig lag, 
som beskytter mot riper og støv. Fordi den har 
statisk feste er den enkel å sette på og fjerne, og den 
etterlater ikke limrester.

Beskyttelse som legges rundt
Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden 
til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og 
enhetens overflate.

Beskyttelse med et klikk
Denne vesken er laget av et slitesterkt materiale som 
er spesiallaget for å passe perfekt til enheten. Det er 
raskt og enkelt å ta på vesken, og den gir et 
beskyttende lag rundt enheten.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch

Design og utseende
• Farge(r): Gjennomsiktig
• Materialer: TPU
• Mønster: Diamant

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Eske
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovekt: 0,091 kg
• Nettovekt: 0,045 kg
• Taravekt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55988 5

Ytre eske
• Antall emballasjer: 36
• Yttereske (L x B x H): 56 x 35,5 x 16,5 cm
• Bruttovekt: 3,6 kg
• Nettovekt: 1,62 kg
• Taravekt: 1,98 kg
• GTIN: 2 87 12581 55988 9

Innereske
• Antall emballasjer: 6
• Innereske (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovekt: 0,317 kg
• Nettovekt: 0,27 kg
• Taravekt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55988 2
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