
 

 

Philips
Twardy futerał z podstawą

do odtwarzacza iPod touch

DLA4225
Chroń swój odtwarzacz iPod sztywnym futerałem
z wbudowaną wygodną podstawą
Sztywny futerał ochronny jest wyposażony we wbudowaną podstawę umożliwiającą 
oglądanie plików wideo bez konieczności trzymania urządzenia w rękach. Dwuczęściowa 
konstrukcja sprawia, że wystarczy zdjąć dolną część futerału, aby zadokować urządzenie.

Solidna ochrona
• Twardy futerał z poliwęglanu
• Matowe, miękkie wykończenie
• Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia
• Wygodna ochrona

Wygodny dostęp
• Szybkie i wygodne dokowanie
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego

Wygodne oglądanie plików wideo
• Wbudowana podstawa biurkowa umożliwiająca wygodne oglądanie plików wideo

Ochrona ekranu
• Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą



 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.

Wbudowana podstawa biurkowa
Zintegrowana podstawa biurkowa znajdująca się z 
tyłu futerału umożliwia wygodne oglądanie plików 
wideo bez angażowania rąk po umieszczeniu 
urządzenia na dowolnej płaskiej powierzchni.

Matowe, miękkie wykończenie
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, futerał został 
wyposażony w matowe, miękkie wykończenie, dzięki 
czemu urządzenie jest przyjemne w dotyku i nie 
wyślizguje się z ręki.

Szybkie i wygodne dokowanie
Ten futerał ma zdejmowaną dolną część, która 
umożliwia szybkie i wygodne dokowanie urządzenia 
bez zdejmowania obudowy.

Twardy futerał z poliwęglanu
Futerał ten jest wykonany z bardzo wytrzymałego 
poliwęglanu, dzięki czemu zapewnia urządzeniu 
pewną ochronę.

Przezroczysta osłona ekranu
Przezroczysta folia chroni wyświetlacz przez 
zarysowaniem i kurzem. Zabezpieczenie działa na 
zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego 
osłonę można nałożyć i zdjąć bez pozostawiania 
lepkiego osadu.

Elastyczna ochrona
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa 
urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i 
krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.

Wygodna ochrona
Futerał został wykonany z wytrzymałego materiału, 
który wyprodukowano specjalnie dla odpowiedniego 
modelu urządzenia. Ten futerał, który można szybko 
i łatwo złożyć, zapewnia dodatkową warstwę 
ochronną dla Twojego urządzenia.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Miękki poliwęglan

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 55981 6

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

42,5 x 36,5 x 22 cm
• Waga brutto: 4,1 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 2,48 kg
• GTIN: 2 87 12581 55981 0

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 55981 3
•

Dane techniczne
Twardy futerał z podstawą
do odtwarzacza iPod touch  
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