
 

 

Philips
Silikonové ochranné 
pouzdro

pro iPod touch 4G

DLA4242
Ochranné a protiskluzové pouzdro

pro lepší tlumení nárazů a otřesů
Toto silikonové pouzdro se vyznačuje vyztužením Philips EdgeDefense, které zlepšuje manipulaci 
se zařízením a jeho ochranu proti nárazům. Zároveň umožňuje ovládání tlačítek zařízení přes 
pouzdro. Provedení ShockStop vnitřní části pouzdra také napomáhá tlumení otřesů.

Atraktivní ochrana
• Pouzdro tlumící nárazy také usnadňuje uchopení

Ochrana usnadňující uchopení
• Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu

Ochrana na cestách
• Tlumí nárazy a otřesy a chrání snadno poškoditelné hrany
• Konstrukce se šestihrannou strukturou odvádí vibrace a tlumí otřesy

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

Ochrana obrazovky
• Chránič obrazovky Surface Shield je součástí balení



 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.

EdgeDefense
Vyztužení EdgeDefense chrání hrany zařízení – tam, 
kde nejčastěji dochází k poškození nárazem. 
Vyztužení EdgeDefense má zkosený tvar a je 
vyrobeno z flexibilního vyztuženého materiálu. 
Odráží nárazy a tlumí otřesy v nejsilnějším místě 
svého designu.

ShockStop
Vzorek ShockStop chrání zařízení pomocí třívrstvé 
konstrukce, která tlumí otřesy. Na rozdíl od 
pevného povrchu, který vede vibrace, členěná 
povrchová struktura ShockStop vibrace naruší a 
zastaví.
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Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch

Design a provedení
• Barva(y): Tmavošedá a červená
• Materiály: Silikon ve 2 úrovních tvrdosti

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: 0,066 kg
• Čistá hmotnost: 0,017 kg
• Hmotnost obalu: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 59245 5

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 46 x 23 x 37,5 cm
• Hrubá hmotnost: 4,0516 kg
• Čistá hmotnost: 0,612 kg
• Hmotnost obalu: 3,4396 kg
• GTIN: 2 87 12581 59245 9

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,5494 kg
• Čistá hmotnost: 0 102 kg
• Hmotnost obalu: 0,4474 kg
• GTIN: 1 87 12581 59245 2
•

Specifikace
Silikonové ochranné pouzdro
pro iPod touch 4G  
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