
 

 

Philips
Hard veske med stativ

for iPod touch

DLA4225
Beskytt iPoden i et hardt etui

med praktisk, innebygd stativ
Denne beskyttende og harde vesken har et innebygd stativ for håndfri videovisning. Med 
den todelte utformingen kan du fjerne den nederste delen av vesken slik at du kan sette 
enheten i dokkingstasjonen. Krystallklar film følger med for usynlig skjermbeskyttelse.

Kraftig beskyttelse
• Hard veske i polykarbon
• Matt, myk overflate
• Beskyttelse som legges rundt hjørnene og overflaten
• Beskyttelse med et klikk

Hendig tilgang
• Raskt og enkelt til dokkingstasjonen
• Tilgang til alle kontroller og dokkingkontakt

Enkel videovisning
• Innebygd skrivebordsholder for enkel videovisning

Skjermbeskyttelse
• Krystallklar film for usynlig skjermbeskyttelse



 Tilgang til alle kontroller
Åpningene i denne vesken gir god tilgang til alle 
kontroller og dokkingkontakten. På den måten kan 
du bruke enheten mens den er beskyttet i vesken.

Innebygd skrivebordsholder
Den integrerte skrivebordsholderen bak på skallet 
gir enkel, håndfri videovisning på et flatt underlag.

Matt, myk overflate
Dette etuiet har en matt, myk overflate som gir 
bedre grep til enheten, som ellers kan føles glatt i 
hånden. Dette gir en ekstra følelse av sikkerhet.

Raskt og enkelt til dokkingstasjonen
Denne vesken har en avtagbar bunn som gjør det 
enkelt og raskt å sette enheten i dokkingstasjonen 
samtidig som den er beskyttet i vesken.

Hard veske i polykarbon
Dette harde skallet er laget av slitesterkt 
polykarbon, slik at det gir god beskyttelse for 
enheten.

Krystallklar skjermbeskytter
Den krystallklare filmen gir skjermen et usynlig lag, 
som beskytter mot riper og støv. Fordi den har 
statisk feste er den enkel å sette på og fjerne, og den 
etterlater ikke limrester.

Beskyttelse som legges rundt
Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden 
til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og 
enhetens overflate.

Beskyttelse med et klikk
Denne vesken er laget av et slitesterkt materiale som 
er spesiallaget for å passe perfekt til enheten. Det er 
raskt og enkelt å ta på vesken, og den gir et 
beskyttende lag rundt enheten.
DLA4225/10

Høydepunkter
Utgivelsesdato  
2010-10-19

Versjon: 1.3.4

12 NC: 8670 000 66957
EAN: 87 12581 55981 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch

Design og utseende
• Farge(r): Black
• Materialer: Mykt polykarbonat

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Eske
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovekt: 0,091 kg
• Nettovekt: 0,045 kg
• Taravekt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55981 6

Ytre eske
• Antall emballasjer: 36
• Yttereske (L x B x H): 42,5 x 36,5 x 22 cm
• Bruttovekt: 4,1 kg
• Nettovekt: 1,62 kg
• Taravekt: 2,48 kg
• GTIN: 2 87 12581 55981 0

Innereske
• Antall emballasjer: 6
• Innereske (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovekt: 0,317 kg
• Nettovekt: 0,27 kg
• Taravekt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55981 3
•

Spesifikasjoner
Hard veske med stativ
for iPod touch  

http://www.philips.com

