
 

Philips
SlimCase

Pentru iPhone 3G

DLA40108
Protejaţi-vă iPod-ul cu stil

într-o carcasă rigidă din piele
Rezistentă şi rafinată, carcasa SlimCase pune în valoare şi protejează dispozitivul iPhone fără a adăuga o 

greutate suplimentară. Banda detaşabilă pentru încheietură menţine dispozitivul iPhone la îndemână. 

Utilizaţi Surface Shield (apărătoare pentru ecran) inclus pentru o protecţie suplimentară a ecranului.

Protecţie atractivă
• Cadru din policarbonat acoperit cu piele de calitate
• Interior căptușit cu material moale

Acces confortabil
• Acces la toate comenzile și la conectorul de andocare
• Bandă detașabilă din piele pentru încheietură
• Acces la comenzile laterale și la camera dispozitivului iPhone

Protecţie pentru ecran
• Surface Shield (apărătoare pentru ecran) inclus pentru protecţia ecranului
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 20,32 x 3,175 cm
• Greutate netă: 0,065 kg
• Greutate brută: 0,119 kg
• Greutate proprie: 0,054 kg
• EAN: 87 12581 45057 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 53 x 23,2 x 44,3 cm
• Greutate netă: 2,34 kg
• Greutate brută: 4,99 kg

• Greutate proprie: 2,65 kg
• GTIN: 2 87 12581 45057 5
• Număr de ambalaje: 36

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 25,4 x 13,8 x 20.5 cm
• Greutate netă: 0,39 kg
• Greutate brută: 0,726 kg
• Greutate proprie: 0,336 kg
• GTIN: 1 87 12581 45057 8
• Număr de ambalaje: 6

Design
• Culori: Negru
•
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