
 

 

Philips
Foliové pouzdro

pro zařízení iPod touch

DLA4223
Ochrana zařízení iPod v osobitém stylu

v pouzdře z jemné kůže
Elegantní a dokonalé tenké pouzdro foliového typu obklopí váš iPod luxusní kůží. Vložte 
své zařízení do kapsy nebo tašky s vědomím, že je chráněno. Odklopením měkkého krytu 
získáte přístup k vnitřní kapse, kam můžete uložit například průkaz nebo peníze.

Atraktivní ochrana
• Luxusní kožené provedení
• Vnitřní část vyložena měkkou textilií

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice

Praktický design
• Malá vnitřní kapsa na doklady nebo peníze



 Přístup ke všem ovládacím prvkům
Otvory v tomto pouzdře umožňují pohodlný přístup 
ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací 
stanice, takže můžete zařízení používat, i když je 
bezpečně uloženo v pouzdře.

Kožené provedení
Toto pouzdro je vyrobeno z atraktivní a odolné 
kůže, zajišťuje tak ochranu zařízení stylově.

Měkká vnitřní vložka
Vnitřní část tohoto pouzdra je vyložena měkkou 
textilií, která zaručuje ochranu vnějších částí zařízení 
při jeho uložení v pouzdře.

Malá vnitřní kapsa
Malá vnitřní kapsa může sloužit k bezpečnému 
uložení dokladů, hotových peněz nebo klíče 
v pouzdře.
DLA4223/10

Přednosti
Datum vydání 2010-12-17

Verze: 1.3.4

12 NC: 8670 000 66962
EAN: 87 12581 55985 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Kůže

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55985 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 56 x 21 x 31 cm
• Hrubá hmotnost: 4,15 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 2,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 55985 8

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,317 kg
• Čistá hmotnost: 0,27 kg
• Hmotnost obalu: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55985 1
•
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