
 

 

Philips
Carcasă dură de andocare

pentru iPod tactil de 4G

DLA4213
Protecţie de vârf şi uşurinţă de andocare

cu o căptuşeala rezistentă la şocuri
Carcasa dură de andocare formată din 2 elemente este prevăzută cu un amortizor Philips EdgeDefense 

pentru o prindere mai bună şi o protecţie sporită împotriva impacturilor, cu acces prin apăsare la 

comenzile dispozitivului. Interiorul este căptuşit cu cauciuc rezistent la şocuri pentru o protecţie 

suplimentară.

Protecţie atractivă
• Carcasa pentru absorbţia șocurilor oferă de asemenea prindere

Protecţie în mișcare
• Absoarbe impactul și șocul pentru a proteja marginile vulnerabile
• Interior căptușit cu cauciuc pentru protecţie împotriva șocurilor

Acces confortabil
• Rapid și ușor de andocat
• Acces la toate comenzile și la conectorul de andocare

Protecţie pentru ecran
• Surface Shield (apărătoare pentru ecran) inclus pentru protecţia ecranului



 Acces la toate comenzile
Orificiile acestei huse vă permit un acces confortabil 
la toate comenzile și la conectorul de andocare, 
astfel încât puteţi utiliza dispozitivul în timp ce este 
protejat în interiorul acesteia.

EdgeDefense
EdgeDefense protejează marginile dispozitivului - 
acolo unde apare cea mai mare deteriorare în caz de 
scăpare din mână. Confecţionat dintr-un material 
flexibil, ranforsat, cu o formă sferică ascuţită, 
EdgeDefense anihilează impactul și absoarbe șocurile 
în cel mai puternic punct al designului său.

Interior căptușit cu cauciuc
Interior căptușit cu cauciuc pentru protecţie 
împotriva șocurilor
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Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil

Design și finisare
• Culori: Negru și roșu
• Materiale: Cauciuc și policarbonat

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,087 kg
• Greutate netă: 0,051 kg
• Greutate proprie: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 59243 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 43,5 x 20,8 x 36,5 cm
• Greutate brută: 3,132 kg
• Greutate netă: 1,836 kg
• Greutate proprie: 1,296 kg
• GTIN: 2 87 12581 59243 5

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Greutate brută: 0,522 kg
• Greutate netă: 0,306 kg
• Greutate proprie: 0,216 kg
• GTIN: 1 87 12581 59243 8
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