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Tok, csíptető és karpánt

iPhone-hoz

DLM1324
Használja edzés közben is iPhone készülékét
a csíptetővel és karpánttal ellátott toknak köszönhetően
A "három az egyben" megoldásnak köszönhetően edzés vagy akár kirándulás közben is használhatja 

készülékét. A bélelt tok távol tartja a nedvességet, az áttetsző ablakrész pedig védelmet biztosít a kijelző 

számára. A kényelmes kialakítású karpánt vagy a levehető forgócsipesz biztosítják, hogy iPhone 

készüléke biztonságban, és mindig az Ön közelében legyen.

Aktív védelem
• Kényelmes, vízálló anyag
• Áttetsző ablak a képernyő védelmére
• Fényvisszaverő árnyalatok a jobb láthatóság érdekében

Sokoldalú elhelyezhetőség
• Állítható, sportos karpánt
• Elforgatható csíptető a könnyű elhelyezésért
• Vékony, eltávolítható csíptető

Kijelzővédelem
• A tok beépített képernyővédelmet biztosít



 Beépített képernyővédelem
Az átlátszó ablak védi a kijelzőt, és biztosítja, hogy a 
tokban is látható legyen.

Kényelmesen sportos anyagok
A sportos tok bélelt, vízálló védelmet nyújt 
készülékének, hiszen védi az izzadsággal és a 
környezeti hatásokkal szemben az edzés során.

Vékony, eltávolítható csíptető
A vékony csíptető rögzíti a készüléket az övhöz, 
zsebhez vagy táska szíjához, hogy mindig kéznél 
legyen. Egyszerűen távolítsa el a csíptetőt, amikor 
nélküle kívánja használni a tokot.

Fényvisszaverő árnyalatok
Ha hajnalban vagy szürkületben edz, a tok 
fényvisszaverő kialakítása láthatóvá teszi a tokot még 
rossz látási viszonyok között is.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilis: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete
• Anyagok: Neoprén

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,317 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19 x 12,4 x 13 cm
• Nettó tömeg: 0,272 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Táratömeg: 0,045 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 2,041 kg

• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
79,2 x 20,3 x 14,5 cm

• Nettó tömeg: 1,633 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Táratömeg: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 53801 9
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,046 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Doboz
• Táratömeg: 0,045 kg
•
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