
 

 

Philips
Tvrdé pouzdro se 
stojanem

pro zařízení iPod touch

DLA4225
Chraňte svůj iPod pevným pouzdrem

s praktickým vestavěným podstavcem
Toto ochranné tvrdé pouzdro obsahuje vestavěný podstavec umožňující sledování videa bez 
nutnosti držet zařízení v ruce. Dvoudílné provedení umožňuje sejmutí spodní části a tím snadné 
dokování vašeho zařízení. Včetně křišťálově čisté fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky.

Silná ochrana
• Tvrdé polykarbonátové pouzdro
• Matný povrch jemný na dotek
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky
• Okamžitá ochrana

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

Snadné sledování videa
• Vestavěný podstavec pro snadné sledování videa

Ochrana obrazovky
• Křišťálově čistá fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky



 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.

Vestavěný podstavec
Integrovaný podstavec v zadní části pouzdra 
umožňuje pohodlné sledování videa, aniž byste 
museli zařízení držet v ruce. Stačí libovolný plochý 
povrch.

Matný povrch jemný na dotek
Pro zvýšení bezpečí je toto pouzdro opatřeno 
matným povrchem jemným na dotek, díky němuž je 
na vašem zařízení vrstva, která zamezuje klouzání, ke 
kterému by jinak mohlo dojít.

Rychlé a jednoduché dokování
Pouzdro je vybaveno vyjímatelnou spodní částí pro 
rychlé a jednoduché připojení k doku, přičemž 
zbytek přístroje je stále chráněn.

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

Křišťálově čistá ochranná fólie
Chraňte obrazovku před prachem a škrábanci 
pomocí neviditelné ochranné křišťálově čisté fólie. 
Funguje na principu statické přilnavosti, takže ji lze 
snadno použít i sejmout, aniž by na obrazovce zůstaly 
pozůstatky po přilepení.

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

Okamžitá ochrana
Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu, zvlášť 
vytvořeného pro vaše zařízení. Pouzdro můžete 
rychle a snadno nasadit, a získat tak ochrannou 
vrstvu pro své zařízení.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Polykarbonát jemný na dotek

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 55981 6

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 42,5 x 36,5 x 22 cm
• Hrubá hmotnost: 4,1 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 2,48 kg
• GTIN: 2 87 12581 55981 0

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 55981 3
•

Specifikace
Tvrdé pouzdro se stojanem
pro zařízení iPod touch  
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