
 

 

Philips
Pouzdro, spona a náramek

pro zařízení iPhone

DLM1324
Trénujte se zařízením iPhone

v pouzdře se sponou a náramkem
Řešení 3 v 1, výborné pro práci a volné chvíle. Měkké pouzdro odvádí vlhkost a okno 
poskytuje průsvitnou ochranu. Použijte pohodlný náramek nebo snímatelnou otočnou 
sponu, aby byl iPhone při ruce a v bezpečí.

Aktivní ochrana
• Příjemný materiál odvádějící vlhkost
• Průhledné okénko pro ochranu obrazovky umožňující přehrávání
• Reflexní odstíny pro lepší viditelnost

Univerzální umístění
• Nastavitelný náramek pro sport
• Otočná spona pro snadné nastavení
• Tenká, snímatelná spona

Ochrana obrazovky
• Pouzdro obsahuje zabudovanou ochranu obrazovky



 Zabudovaná ochrana obrazovky
Toto průhledné okénko poskytuje ochranu 
obrazovky zařízení, přičemž stále vidíte přístroj 
uvnitř pouzdra.

Příjemný, sportovní materiál
Toto sportovní pouzdro tvoří na zařízení měkkou 
ochrannou vrstvu odvádějící vlhkost, a chrání jej tak 
proti potu a různým nástrahám při cvičení.

Tenká, snímatelná spona
Tenká spona umožňuje připevnění zařízení na 
opasek, kapsu nebo popruh batohu tak, aby bylo vždy 
po ruce. Chcete-li pouzdro používat bez spony, lze ji 
snadno sejmout.

Reflexní odstíny
Pro cvičení za šera nebo svítání má pouzdro reflexní 
odstíny zlepšující vaši viditelnost za nedostatečných 
světelných podmínek.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Neoprén

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 26 x 15,5 x 18 cm
• Čistá hmotnost: 0,272 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 0,045 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,041 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 55 x 28 x 33 cm
• Čistá hmotnost: 1,633 kg
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Hmotnost obalu: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 53801 9
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,046 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,045 kg
•

Specifikace
Pouzdro, spona a náramek
pro zařízení iPhone  
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