
 

 

Philips
Tvrdé pouzdro se 
silikonem

pro zařízení iPod touch

DLA4224
Chraňte svůj iPod pevným pouzdrem

s protiskluzovými pogumovanými ploškami
Odolné a lehké pouzdro je spojením křišťálově průzračného polykarbonátu s protiskluzovými 
pogumovanými ploškami. Tato kombinace poskytuje ochranu a lepší manipulaci v jednom 
jedinečném pouzdře. Včetně křišťálově čisté fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky.

Silná ochrana
• Tvrdé polykarbonátové pouzdro
• Silikonové nádechy zlepšují uchopení
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky
• Okamžitá ochrana

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice
• Pokrytá tlačítka pro dokonalé zajištění ochrany

Ochrana obrazovky
• Křišťálově čistá fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky



 Tvrdé polykarbonátové pouzdro
Toto tvrdé pouzdro je vyrobeno z vysoce odolného 
polykarbonátu a zajišťuje odolnou ochranu zařízení.

Silikonové nádechy zlepšují uchopení
Toto pouzdro nabízí protiskluzové pogumované a 
silikonové nádechy, které zlepšují dojem z uchopení 
zařízení.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Pokrytá tlačítka pro zajištění ochrany
Materiál pouzdra pokrývá tlačítka ovládání hlasitosti 
a umožňuje vám dokonalé ovládání při zachování 
ochrany zařízení.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Černá a průhledná

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 55982 3

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 42 x 36,5 x 21,5 cm
• Hrubá hmotnost: 4 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55982 7

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 55982 0
•

Specifikace
Tvrdé pouzdro se silikonem
pro zařízení iPod touch  
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