
 

 

Philips
Envelophoes

voor iPod touch

DLA4223
Stijlvol op pad met uw iPod

in een oogstrelende lederen hoes
Met deze dunne en oogstrelende envelophoes wordt uw iPod omgeven door luxe leer. 
U kunt uw apparaat zorgeloos in uw zak of tas laten glijden. Deze hoes heeft zelfs een 
vakje voor uw identiteitskaart of geld.

Stijlvol en toch beschermd
• Lederen buitenkant voor een luxe uitstraling
• Zachte, stoffen belijning aan de binnenkant

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Slank design
• Klein binnenvakje, ideaal voor identiteitsbewijs of geld



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Leren buitenkant
Deze hoes is gemaakt van aantrekkelijk en duurzaam 
leer, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.

Zachte belijning aan de binnenkant
De zachte, stoffen belijning aan de binnenkant van 
deze hoes beschermt de afwerking van uw apparaat 
als het in de hoes is geplaatst.

Klein binnenvakje
Het kleine binnenvakje van de hoes is handig om uw 
creditcard, geld of sleutel veilig op te bergen.
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: leder

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

2,4 x 17,3 x 12,8 cm
• Brutogewicht: 0,07 kg
• Nettogewicht: 0,033 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,037 kg
• EAN: 87 12581 55985 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 56,5 x 20,5 x 32,5 cm
• Brutogewicht: 4,5 kg
• Nettogewicht: 1,188 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,312 kg
• GTIN: 2 87 12581 55985 8

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 18,5 x 17,5 x 14 cm
• Brutogewicht: 0,66 kg
• Nettogewicht: 0,198 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,462 kg
• GTIN: 1 87 12581 55985 1
•

Specificaties
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