Philips
Hårt fodral i konstläder

för iPhone 3G och 3GS

DLM1310

Skydda din iPhone med stil
i ett hårt fodral med lyxigt utseende
Det läckra och lyxiga hårda fodralet omsluter din iPod och utgör ett elegant skydd med
en raffinerad läderlik känsla. Lägg enkelt till ett starkt skyddslager utan att öka omfånget.
Uttryck dig med tillbehör som passar din livsstil!
Attraktivt skydd
• Hårt fodral i polykarbonat för kraftfullt skydd
• Utsida i konstläder för stil och hållbarhet
• Snabbt och enkelt skydd
Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen
• Åtkomst till sidkontroller och kamera

DLM1310/10

Hårt fodral i konstläder
för iPhone 3G och 3GS

Specifikationer
iPhone-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS

Funktioner
Yttre kartong

• Färg(er): Svart
• Material: Konstläder och polykarbonat
• Mönster: Krokodil
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Förpackningens mått

Inre kartong

Design och finish

• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D):
12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,091 kg
• Nettovikt: 0,046 kg
• Taravikt: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53799 9
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Antal konsumentförpackningar: 36
Yttre kartong (L x B x H): 46 x 21,1 x 42,3 cm
Bruttovikt: 4 kg
Nettovikt: 1,656 kg
Taravikt: 2,344 kg
GTIN: 2 87 12581 53799 3

Antal konsumentförpackningar: 6
Inre kartong (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
Bruttovikt: 0,317 kg
Nettovikt: 0,272 kg
Taravikt: 0,045 kg
GTIN: 1 87 12581 53799 6
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Hårt fodral i polykarbonat

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

Snabbt och enkelt skydd

Fodralet är gjort av ett tåligt material som är
specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och
lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.

