
 

 

Philips
Ochranné fólie pro 
obrazovky

Pro iPhone 3G a 3GS

DLM1316
Chraňte obrazovku zařízení iPhone

pomocí 3 ks neviditelné ochrany obrazovky v 1 balení
Chraňte obrazovku před prachem a škrábanci pomocí neviditelné ochranné křišťálově 
čisté fólie. Funguje na principu statické přilnavosti, takže jej lze snadno nandat i sejmout, 
aniž by na obrazovce zůstaly pozůstatky po přilepení. Součástí jsou nástroje pro aplikaci.

Ochrana obrazovky
• Křišťálově čistá fólie pro neviditelnou ochranu obrazovky

Snadná aplikace
• Statická přilnavost pro snadnou aplikaci a odstranění fólie
• Obsahuje uhlazovací kartu
• Obsahuje látku nepouštějící chloupky



 Křišťálově čistá ochranná fólie
Chraňte obrazovku před prachem a škrábanci 
pomocí neviditelné ochranné křišťálově čisté fólie. 
Funguje na principu statické přilnavosti, takže jej lze 
snadno nandat i sejmout, aniž by na obrazovce 
zůstaly pozůstatky po přilepení.

Obsahuje látku nepouštějící chloupky
Neskladujte prach pod ochrannou fólií! Před 
použitím fólie důkladně očistěte povrch zařízení 
pomocí přiložené látky nepouštějící chloupky.

Obsahuje uhlazovací kartu
Opatrně odstraňte vzduchové bubliny, které se 
mohly objevit při aplikaci fólie, pomocí uhlazovací 
karty.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 3G, iPhone 3GS

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• GTIN: 1 87 12581 53797 2
• Hrubá hmotnost: 0,544 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 19 x 12,4 x 13 cm
• Čistá hmotnost: 0,49 kg
• Hmotnost obalu: 0,054 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 53797 5
• Hrubá hmotnost: 0,045 kg
• Čistá hmotnost: 0,013 kg
• Hmotnost obalu: 0,032 kg
•

Specifikace
Ochranné fólie pro obrazovky
Pro iPhone 3G a 3GS  
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