
 

Philips
Estojo

Para iPod touch

DLA81002H
Proteja o seu iPod com estilo

num prático estojo com clipe para cinto
Uma capa mínima com estilo máximo. A capa HipCase tipo manga possui um design 
aberto para fácil acesso ao iPod, enquanto que um robusto clipe para cinto mantém o 
iPod sempre à mão. Utilize a Protecção de superfície para maior protecção do ecrã

Protecção atractiva
• Luxuoso exterior em pele
• Interior em tecido macio

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base
• Acesso a tomada para auscultadores
• Clipe para cinto resistente para ter o seu dispositivo sempre à mão

Protecção do ecrã
• Protecção de superfície com protector do ecrã incluída
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Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 43218 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Peso bruto: 0,098 kg
• Tara: 0,049 kg
• Peso líquido: 0,049 kg

Embalagem Interior
• GTIN: 1 87 12581 43218 5
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

22,225 x 20,955 x 14,605 cm
• Peso bruto: 0,587 kg
• Tara: 0,293 kg
• Peso líquido: 0,294 kg

Embalagem exterior
• GTIN: 2 87 12581 43218 2
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

43,8 x 24 x 46,2 cm
• Peso bruto: 4,6 kg
• Tara: 2,836 kg
• Peso líquido: 1,764 kg
•

Especificações
Estojo
Para iPod touch  
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