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λισθητικά χαρακτηριστικά από σιλικόνη

διαφανής, η θήκη HybridShell είναι κατασκευασµένη από πλήρως διαφανή πολυάνθρακα 

αστικό αντιολισθητικό πίσω µέρος. Αυτός ο µοναδικός συνδυασµός παρέχει προστασία 

ράτηµα. Το συµπεριλαµβανόµενο προστατευτικό επιφανειών παρέχει πρόσθετη 

 την οθόνη.
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ασία και σταθερός χειρισµός
ακτηριστικά από σιλικόνη για σταθερό κράτηµα

ική πρόσβαση
σβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης
σβαση στα πλαϊνά πλήκτρα ελέγχου του iPhone και τη φωτογραφική µηχανή

ασία οθόνης
ιλαµβάνεται προστατευτικό επιφάνειας οθόνης
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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 43340 6
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,97 x 20,32 x 3,81 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,125 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,054 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,071 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 43340 3
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

22,225 x 20,32 x 13,97 εκ.

• Μικτό βάρος: 0,75 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,324 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,426 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 2 87 12581 43340 0
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

44,5 x 22,3 x 43,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 5,1 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,544 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,556 κ.

Σχεδιασµός
• Χρώµα(τα): ∆ιαφανές µε µαύρους τόνους
•
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