
 

 

Philips
Futerał w stylu Folio

do odtwarzacza iPod touch

DLA4223
Stylowe noszenie odtwarzacza iPod

w wyrafinowanym skórzanym futerale
Elegancki i wyrafinowany futerał w stylu Folio otacza odtwarzacz iPod warstwą luksusowej skóry. 
Wsuń urządzenie do kieszeni lub do torebki i nie martw się o nic. Pod miękką pokrywą futerału 
znajduje się wewnętrzna kieszonka, w której można przechowywać dokumenty lub gotówkę.

Atrakcyjna ochrona
• Elegancka warstwa zewnętrzna ze skóry
• Wnętrze wyściełane miękką tkaniną

Wygodny dostęp
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego

Elegancka stylistyka
• Mała kieszonka wewnętrzna do przechowywania dokumentów lub gotówki



 Dostęp do wszystkich przycisków 
sterujących
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących i złącza 
dokującego, dzięki czemu można korzystać z 
urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w 
futerale.

Skórzana warstwa zewnętrzna
Futerał ten jest wykonany z eleganckiej i wytrzymałej 
skóry, która zapewnia stylową ochronę urządzenia.

Miękka tkanina wyściełająca wnętrze
Miękka tkanina wyściełająca wnętrze tego futerału 
chroni wykończenie urządzenia podczas jego 
przechowywania.

Mała kieszonka wewnętrzna
W niewielkiej wewnętrznej kieszonce można 
przechowywać dokumenty, gotówkę lub klucze w 
futerale.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Skórzany

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55985 4

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

56 x 21 x 31 cm
• Waga brutto: 4,15 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 2,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 55985 8

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55985 1
•

Dane techniczne
Futerał w stylu Folio
do odtwarzacza iPod touch  
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