
 

 

Philips
Kotelo, pidike ja 
käsivarsinauha

iPhonelle

DLM1324
Treenaa iPhonen kanssa

kotelossa, jossa on pidike ja käsivarsinauha
3-in-1-ratkaisu sopii erinomaisesti kuntoiluun ja rentoutumiseen. Pehmustettu kotelo 
johtaa kosteuden pois, ja ikkuna suojaa näyttöä. Pidä iPhone lähellä ja turvassa käyttämällä 
miellyttävästi istuvaa käsivarsinauhaa tai irrotettavaa, pyörivää pidikettä.

Aktiivista suojausta
• Miellyttävä, kosteuden pois johtava materiaali
• Ikkuna suojaa näyttöä
• Heijastavat tehosteet parantavat näkyvyyttä

Monipuolinen sijoittelu
• Säädettävä käsivarsihihna urheiluun
• Ohut, irrotettava pidike
• Pyörivä pidike helpottaa sijoittelua

Näytönsuoja
• Kotelossa on kiinteä näytönsuoja



 Kiinteä näytönsuoja
Läpinäkyvä ikkuna suojaa laitteen näyttöä, mutta 
antaa sinun silti nähdä laitteen.

Miellyttävä, urheilullinen materiaali
Urheilullisen kotelon kosteutta pois johtava kerros 
suojaa laitetta hieltä ja kosteudelta treenien aikana.

Heijastavat tehosteet
Kun kuntoilet hämärässä, kotelon heijastavat 
tehosteet parantavat näkyvyyttäsi.

Ohut, irrotettava pidike
Ohut pidike pitää laitteen vyöllä, taskussa tai laukun 
hihnassa ja aina käden ulottuvilla. Pidike on 
irrotettavissa helposti tarvittaessa.
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iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Musta
• Materiaalit: Neopreeni

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17,8 x 4 cm
• Kokonaispaino: 0,091 kg
• Nettopaino: 0,046 kg
• Taara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53801 9

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 55 x 28 x 33 cm
• Kokonaispaino: 2,041 kg
• Nettopaino: 1,633 kg
• Taara: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 26 x 15,5 x 18 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,272 kg
• Taara: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
•
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