
 

 

Philips
Skärmskydd

för iPhone 3G och 3GS

DLM1316
Skydda din iPhone-skärm

med ett 3-pack osynliga skärmskydd
Använd en kristallklar film för att lägga till ett lager osynligt skydd mot repor och damm 
på skärmen. Den fästs statiskt, så den är enkel att applicera och ta bort utan att det bildas 
klibbiga rester. Appliceringsverktyg medföljer.

Enkel applicering
• Fästs statiskt vilket gör montering och borttagning enkel
• Utjämningskort för enkel applicering medföljer
• Luddfri duk för rengöring av enhetens yta medföljer

Skärmskydd
• Kristallklar film som ger ett osynligt skärmskydd



 Kristallklart skärmskydd
Den kristallklara filmen lägger till ett lager osynligt 
skydd mot repor och damm på skärmen. Den fästs 
statiskt, så den är enkel att montera och ta bort utan 
att det bildas klibbiga rester.

Utjämningskort medföljer
Använd det medföljande utjämningskortet till att 
försiktigt ta bort alla luftbubblor som kan finnas 
under skyddsfilmen när du monterar den.

Luddfri duk medföljer
Fånga inte dammpartiklar under ditt nya skärmskydd! 
Använd det medföljande luddfria duken till att noga 
rengöra enhetens yta innan du fäster filmen.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,02 kg
• Nettovikt: 0,01 kg
• Taravikt: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 53797 5

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 360

• Yttre kartong (L x B x H): 57 x 26 x 20 cm
• Bruttovikt: 8,2 kg
• Nettovikt: 3,6 kg
• Taravikt: 4,6 kg
• GTIN: 2 87 12581 53797 9

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Inre kartong (L x B x H): 12,4 x 10,9 x 16,6 cm
• Bruttovikt: 0,82 kg
• Nettovikt: 0,36 kg
• Taravikt: 0,46 kg
• GTIN: 1 87 12581 53797 2
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