
 

 

Philips
Skórzany, twardy futerał

Do telefonu iPhone 3G i 3GS

DLM1312
Stylowa ochrona telefonu iPhone

w twardym futerale z eleganckim wykończeniem
Elegancki, luksusowy, twardy futerał zapewnia stylową ochronę dla iPoda dzięki miękkiej 
powłoce z materiału przypominającego skórę. Bezpieczna warstwa ochronna bez 
zbędnego ciężaru. Pokaż swój styl dzięki modnym akcesoriom!

Atrakcyjna ochrona
• Twardy futerał z poliwęglanu
• Skórzana warstwa zewnętrzna — stylowa i wytrzymała
• Wygodna ochrona

Wygodny dostęp
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego
• Dostęp do przycisków sterujących umieszczonych z boku telefonu iPhone oraz do aparatu 

fotograficznego



 Twardy futerał z poliwęglanu
Futerał ten jest wykonany z bardzo wytrzymałego 
poliwęglanu, dzięki czemu zapewnia urządzeniu 
pewną ochronę.

Wygodna ochrona
Futerał został wykonany z wytrzymałego materiału, 
który wyprodukowano specjalnie dla odpowiedniego 
modelu urządzenia. Ten futerał, który można szybko 
i łatwo złożyć, zapewnia dodatkową warstwę 
ochronną dla Twojego urządzenia.
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3G

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Brązowy
• Materiały: Sztuczna skóra i poliwęglan

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,046 kg
• Ciężar opakowania: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53798 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46 x 19,5 x 42,4 cm
• Waga brutto: 4 kg
• Waga netto: 1,656 kg
• Ciężar opakowania: 2,344 kg
• GTIN: 2 87 12581 53798 6

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,272 kg
• Ciężar opakowania: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53798 9
•

Dane techniczne
Skórzany, twardy futerał
Do telefonu iPhone 3G i 3GS  
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