
 

 

Philips
Συνδεόμενη σκληρή θήκη

για iPod touch 4G

DLA4213
Προστασία περιβλήματος και εύκολη προσάρτηση
με αντικραδασμική επένδυση
Η προσαρτώμενη σκληρή θήκη 2 τεμαχίων διαθέτει προστατευτικό Philips EdgeDefense για 

βελτιωμένο κράτημα και προστασία από προσκρούσεις, και παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία 

ελέγχου της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού. Το εσωτερικό είναι επενδεδυμένο με 

αντικραδασμικό ελαστικό για επιπλέον προστασία.

Προστασία με κομψότητα
• Αντικραδασμική θήκη για σταθερό χειρισμό

Προστασία καθ' οδόν
• Απορροφά τις προσκρούσεις και τους κραδασμούς, για την προστασία των εύθραυστων 
άκρων

• Εσωτερικό με επένδυση από καουτσούκ για αντικραδασμική προστασία

Πρακτική πρόσβαση
• Γρήγορη και εύκολη σύνδεση
• Πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης

Προστασία οθόνης
• Περιλαμβάνεται προστατευτικό επιφάνειας οθόνης



 Πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου
Τα ανοίγματα στη θήκη επιτρέπουν εύκολη 
πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την 
υποδοχή σύνδεσης βάσης για να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ παράλληλα 
την προστατεύετε στο εσωτερικό της θήκης.

EdgeDefense
Το EdgeDefense προστατεύει τα άκρα των 
συσκευών - δηλαδή, τα σημεία όπου προκύπτουν 
συχνότερα οι βλάβες. Κατασκευασμένο από ένα 
ευέλικτο, ενισχυμένο υλικό σε σχήμα σφαίρας, το 
EdgeDefense αποκρούει τις προσκρούσεις και 
απορροφά τους κραδασμούς χάρη στον ισχυρό 
σχεδιασμό του.

Εσωτερικό με επένδυση από καουτσούκ
Εσωτερικό με επένδυση από καουτσούκ για 
αντικραδασμική προστασία
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Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο και κόκκινο
• Υλικά: Καουτσούκ και πολυανθρακικό

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

12,7 x 17,8 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,087 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,051 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,036 κ.
• EAN: 87 12581 59243 1

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

43,5 x 20,8 x 36,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 3,132 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,836 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,296 κ.
• GTIN: 2 87 12581 59243 5

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,2 x 13,5 x 18,8 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,522 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,306 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,216 κ.
• GTIN: 1 87 12581 59243 8
•
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