
 

 

Philips
Miękki futerał

do odtwarzacza iPod touch

DLA1286
Chroń swój odtwarzacz iPod w elastycznym futerale
dopasowanym jak rękawiczka
Elegancki i wyjątkowy futerał z miękkiego materiału, który zapewnia lepszy chwyt telefonu i jego 

ochronę. Składa się z jednej gładkiej, antywstrząsowej powłoki. Ten elastyczny futerał jest specjalnie 

dopasowany do urządzenia. Dołączamy przezroczystą folię do ochrony ekranu niewidoczną warstwą.

Atrakcyjna ochrona
• Wstrząsoodporny futerał zapewnia pewny chwyt
• Wygodna ochrona
• Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia

Ochrona w ruchu
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni

Wygodny dostęp
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego

Ochrona ekranu
• Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą



 Wstrząsoodporny futerał
Ten futerał jest wykonany z termoplastycznego 
poliuretanu, czyli wytrzymałego elastomeru, 
zapewniającego dobry chwyt i odporność na 
wstrząsy.

Przezroczysta osłona ekranu
Przezroczysta folia chroni wyświetlacz przez 
zarysowaniem i kurzem. Zabezpieczenie działa na 
zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego 
osłonę można nałożyć i zdjąć bez pozostawiania 
lepkiego osadu.

Elastyczna ochrona
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa 
urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i 
krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.

Wygodna ochrona
Futerał został wykonany z wytrzymałego materiału, 
który wyprodukowano specjalnie dla odpowiedniego 
modelu urządzenia. Ten futerał, który można szybko 
i łatwo złożyć, zapewnia dodatkową warstwę 
ochronną dla Twojego urządzenia.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Przezroczysta
• Materiały: TPU
• Wzór: Diamentowy

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55988 5

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

56 x 35,5 x 16,5 cm
• Waga brutto: 3,6 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 1,98 kg
• GTIN: 2 87 12581 55988 9

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55988 2
•

Dane techniczne
Miękki futerał
do odtwarzacza iPod touch  
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