
 

Philips
Pouzdro VentMount

pro zařízení iPhone 3G

DLA40110
Uchyťte v autě svoje zařízení iPhone

a otáčejte jím pro nejlepší nastavení
Univerzální držák VentMount umožňuje připojit zařízení iPhone na výstup ofukování automobilu a 

poskytuje tak pohodlný přístup během cestování. Z důvodu co nejlepšího nastavení a snadné 

přístupnosti umožňuje otáčení v rozsahu 360 stupňů a lze jej také snadno proměnit ve sponu na opasek 

nebo podstavec.

Univerzální umístění
• Robustní spona na opasek umožňuje mít zařízení vždy při ruce
• Systém pro montáž na palubní desku

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice
• Otáčení v rozsahu 360 stupňů pro snadný přístup

Snadné sledování videa
• Vestavěný podstavec pro snadné sledování videa
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,3 x 15,5 x 4,1 cm
• Hrubá hmotnost: 0,0846 kg
• Hmotnost obalu: 0,0416 kg
• Čistá hmotnost: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 45175 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 30 x 13 x 11 cm
• Hrubá hmotnost: 0,5906 kg
• Hmotnost obalu: 0,3326 kg
• Čistá hmotnost: 0,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 45175 9
• Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 41 x 32 x 24 cm
• Hrubá hmotnost: 4,243 kg
• Hmotnost obalu: 2,695 kg
• Čistá hmotnost: 1,548 kg
• GTIN: 2 87 12581 45175 6
• Počet spotřebitelských balení: 36

Design a provedení
• Barva(y): Černá

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 3G, iPhone 3GS
•

Specifikace
Pouzdro VentMount
pro zařízení iPhone 3G  
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