
 

 

Philips
Silikonové pouzdro

pro zařízení iPod touch

DLA1294
Užijte si hry na svém iPodu

díky vestavěným pohodlným rukojetím
Toto silikonové pouzdro s komfortním uchopením zlepšuje manipulaci a lépe chrání tím, že 
absorbuje nárazy a navíc nabízí lepší zážitek ze hry. Pro větší bezpečnost je přiložen snímatelný 
řemínek na zápěstí. Včetně křišťálově čisté fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky.

Ochrana usnadňující uchopení
• Zvláštní pouzdro s rukojetěmi pro hraní her
• Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu
• Okamžitá ochrana
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do kapsy

Pohodlný přístup
• Vyjímatelný popruh na zápěstí
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice
• Pokrytá tlačítka pro dokonalé zajištění ochrany

Ochrana obrazovky
• Křišťálově čistá fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky



 Zvláštní pouzdro pro hraní her
Chraňte své zařízení v atraktivním pouzdře 
s příhodnými rukojetěmi pro lepší úchop a ovládání 
při hraní her na vašem zařízení.

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.

Ochranný silikon
Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který 
tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a 
současně slouží jako ochrana zařízení před běžným 
opotřebením.

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

Pokrytá tlačítka pro zajištění ochrany
Materiál pouzdra pokrývá tlačítka ovládání hlasitosti 
a umožňuje vám dokonalé ovládání při zachování 
ochrany zařízení.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Silikon
• Vzor: Arkáda

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 55984 7

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 46 x 39,5 x 23,5 cm
• Hrubá hmotnost: 5 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 3,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55984 1

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 55984 4
•
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