Philips
Estojo rígido com silicone

Para iPod
touch G2

DLA63044

Proteja o seu iPod com uma capa rígida
com silicone texturado para não escorregar
Resistente e leve, a HybridShell é o resultado da fusão entre policarbonato transparente com
detalhes em borracha anti-deslizante. Esta combinação resulta numa protecção resistente e com
boa aderência numa capa única. Protecção de superfície incluída para maior protecção do ecrã.
Protecção resistente
• Capa em policarbonato transparente
• Protecção instantânea
• Estojo rígido em policarbonato
Protecção aderente
• Silicone texturado para manuseamento seguro do dispositivo
Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base
Protecção do ecrã
• Protecção de superfície com protector do ecrã incluída

DLA63044/10

Estojo rígido com silicone
Para iPod touch G2

Especificações
Design e acabamento

• Cor(es): Transparente/preto
• Materiais: Policarbonato/silicone

Compatível com iPod

• Compatível com: iPod touch de 2ª geração

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
12,7 x 17,78 x 2 cm
• Peso líquido: 0,053 kg
• Peso bruto: 0,101 kg
• Tara: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 48327 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

•
•
•
•
•
•

Embalagem exterior (C x L x A): 42 x 23 x 29 cm
Peso líquido: 1,908 kg
Peso bruto: 3,5 kg
Tara: 1,592 kg
GTIN: 2 87 12581 48327 6
Número de embalagens para o consumidor: 36

Embalagem Interior

• Embalagem interior (C x L x A):
22,225 x 20,32 x 8 cm
• Peso líquido: 0,318 kg
• Peso bruto: 0,5 kg
• Tara: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 48327 9
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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