
 

Philips
VideoShell

Pentru iPhone 3G

DLA40113
Protejaţi-vă dispozitivul iPhone cu o carcasă transparentă
cu stativ pentru desktop încorporat
Rezistentă şi transparentă, carcasa VideoShell vă înconjoară dispozitivul iPod cu un sistem de protecţie 

transparent. Structura din policarbonat oferă un stativ pentru desktop încorporat pentru o vizionare 

facilă a clipurilor video pe orice suprafaţă plană. Surface Shield (apărătoare pentru ecran) inclusă oferă 

protecţie suplimentară.

Protecţie rezistentă
• Carcasă din policarbonat transparentă

Acces confortabil
• Acces la toate comenzile și la conectorul de andocare
• Acces la comenzile laterale și la camera dispozitivului iPhone

Vizionare ușoară a clipurilor video
• Stativ pentru desktop încorporat pentru vizionare ușoară a clipurilor video

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 brută: 0,119 kg
• Greutate proprie: 0,054 kg
• Greutate netă: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 45182 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 

20,32 x 14,605 x 21,59 cm

• Greutate brută: 0,486 kg
• Greutate proprie: 0,096 kg
• Greutate netă: 0,390 kg
• GTIN: 1 87 12581 45182 7
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 44,5 x 22,3 x 43,2 cm
• Greutate brută: 5,1 kg
• Greutate proprie: 2,760 kg
• Greutate netă: 2,340 kg
• GTIN: 2 87 12581 45182 4
• Număr de ambalaje: 36
•
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