
 

 

Philips
Estojo amortecedor em 
silicone

para iPod touch 4G

DLA4242
Protecção e aderência

para uma melhor absorção de impactos e choques
Este estojo em silicone apresenta o design amortecedor EdgeDefense da Philips que melhora a 
aderência e a protecção contra impactos, enquanto permite activar os controlos do dispositivo 
sem remover o estojo. O padrão ShockStop interno também ajuda a absorver os choques.

Protecção atractiva
• Capa à prova de choque também proporciona aderência

Protecção aderente
• A silicone permite aderência e protecção

Protecção em viagem
• Absorve impactos e choques para proteger cantos sensíveis
• A construção alveolar dissipa a vibração e absorve os choques

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base

Protecção do ecrã
• Protecção de superfície com protector do ecrã incluída



 Acesso a todos os controlos
As aberturas desta capa permitem um acesso 
cómodo a todos os controlos e ao conector de base, 
pelo que pode utilizar o dispositivo enquanto este 
fica protegido no interior da capa.

EdgeDefense
O EdgeDefense protege os cantos de dispositivos - 
onde ocorre a maioria dos danos por queda. 
Fabricado num material flexível e reforçado, com um 
formato cónico, o EdgeDefense desvia os impactos e 
absorve os choques, no ponto mais forte do seu 
design.

ShockStop
O ShockStop protege os dispositivos com uma 
construção tripla que absorve os choques. Ao 
contrário de uma superfície sólida que pode 
transmitir vibrações, o padrão segmentado da 
superfície ShockShock interrompe e pára a 
reverberação.
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch

Design e acabamento
• Cor(es): Cinzento carvão e vermelho
• Materiais: Silicone em 2 durómetros

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso líquido: 0,017 kg
• Tara: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 59245 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

46 x 23 x 37,5 cm
• Peso bruto: 4,0516 kg
• Peso líquido: 0,612 kg
• Tara: 3,4396 kg
• GTIN: 2 87 12581 59245 9

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,5 x 14 x 20,3 cm
• Peso bruto: 0,5494 kg
• Peso líquido: 0,102 kg
• Tara: 0,4474 kg
• GTIN: 1 87 12581 59245 2
•

Especificações
Estojo amortecedor em silicone
para iPod touch 4G  
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