
 

 

Philips
SlimShell

för iPod touch

DLA67020D
Skydda din iPod i ett hårt skalfodral

som är starkt och lätt
SlimShell är tunn och strömlinjeformad och omger din iPod med ett tåligt skydd med 
högblank yta. Du lägger enkelt till ett starkt men lätt skyddslager utan att öka omfånget. 
Skydda skärmen med det medföljande Surface Shield.

Starkt skydd
• Kristallklart fodral i polykarbonat
• Snabbt och enkelt skydd
• Hårt fodral i polykarbonat för kraftfullt skydd

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen

Skärmskydd
• Skärmskyddet Surface Shield medföljer



 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.

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

Hårt fodral i polykarbonat
Det här hårda fodralet är tillverkat i 
motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både 
kraftfullt skydd för din enhet.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Touch

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Nettovikt: 0,053 kg
• Bruttovikt: 0,101 kg
• Taravikt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 50938 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Nettovikt: 1,908 kg
• Bruttovikt: 4,7 kg

• Taravikt: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 50938 9
• Antal konsumentförpackningar: 36

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Nettovikt: 0,318 kg
• Bruttovikt: 0,605 kg
• Taravikt: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 50938 2
• Antal konsumentförpackningar: 6

Design och finish
• Färg(er): Klar
• Material: Polykarbonat
•
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