
 

Philips
Pouzdro HipCase

Pro zařízení iPod
touch G2

DLA71054
Ochrana zařízení iPod v osobitém stylu

v pohodlném pouzdře se sponou na opasek
Stylové a odolné. Fóliové pouzdro HipCase zabalí vaše zařízení iPod do luxusní kůže. Díky 
robustní sponě na opasek budete mít zařízení iPod vždy po ruce. Po odklopení kůží 
potaženého krytu se objeví vnitřní kapsa – perfektní místo na uložení dokladů nebo peněz.

Atraktivní ochrana
• Luxusní kožené provedení
• Vnitřní část vyložena měkkou textilií

Pohodlný přístup
• Robustní spona na opasek umožňuje mít zařízení vždy při ruce
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice
• Přístup ke konektoru sluchátek

Snadné uspořádání
• Vnitřní kapsa na doklady
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Čistá hmotnost: 0,053 kg
• Hrubá hmotnost: 0,101 kg
• Hmotnost obalu: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 46179 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Čistá hmotnost: 1,908 kg
• Hrubá hmotnost: 4,7 kg
• Hmotnost obalu: 2,792 kg

• GTIN: 2 87 12581 46179 3
• Počet spotřebitelských balení: 36

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Čistá hmotnost: 0,318 kg
• Hrubá hmotnost: 0,605 kg
• Hmotnost obalu: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 46179 6
• Počet spotřebitelských balení: 6

Design
• Barva(y): Černá
•
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