
 

 

Philips
Hårt fodral med ställning

för iPod touch

DLA4225
Skydda din iPod i ett hårt skalfodral

med inbyggt ställ
Det här hårda, skyddande skalfodralet har ett inbyggt stativ för handsfree-videovisning. 
Den tvådelade designen ger dig möjlighet att avlägsna fodralets botten för att enkelt 
docka enheten. Kristallklar film medföljer som ger ett osynligt skärmskydd.

Starkt skydd
• En matt, mjuk yta ger enheten ett tryckkänsligt lager
• Hårt fodral i polykarbonat för kraftfullt skydd
• Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter
• Snabbt och enkelt skydd

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen
• Snabb och enkel att docka

Enkelt att se på video
• Inbyggt skrivbordsstativ gör det enkelt att se på video

Skärmskydd
• Kristallklar film som ger ett osynligt skärmskydd



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

Inbyggt skrivbordsstativ
Det inbyggda skrivbordsstativet på fodralets baksida 
gör att du kan se på video var som helst där det finns 
en plan yta.

Matt, mjuk yta
Det här fodralets matta och mjuka yta ger ett 
tryckkänsligt lager och en ökad säkerhetskänsla för 
enheten, som annars kan kännas hal i handen.

Snabb och enkel att docka

Fodralet har en löstagbar botten som gör att du 
snabbt och enkelt kan docka enheten samtidigt som 
den skyddas.

Hårt fodral i polykarbonat
Det här hårda fodralet är tillverkat i 
motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både 
kraftfullt skydd för din enhet.

Kristallklart skärmskydd
Den kristallklara filmen lägger till ett lager osynligt 
skydd mot repor och damm på skärmen. Den fästs 
statiskt, så den är enkel att montera och ta bort utan 
att det bildas klibbiga rester.

Omslutande skydd
Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket 
skyddar enhetens hörn och ytterkanter.

Snabbt och enkelt skydd
Fodralet är gjort av ett tåligt material som är 
specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och 
lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.
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Design och finish
• Färg(er): Black
• Material: mjukt polykarbonat

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,091 kg
• Nettovikt: 0,045 kg
• Taravikt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55981 6

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 42,5 x 36,5 x 22 cm
• Bruttovikt: 4,1 kg
• Nettovikt: 1,62 kg
• Taravikt: 2,48 kg
• GTIN: 2 87 12581 55981 0

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovikt: 0,317 kg
• Nettovikt: 0,27 kg
• Taravikt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55981 3
•
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