
 

 

Philips
Hoes, clip en armband

voor iPhone

DLM1324
Lekker sporten met uw iPhone

in een hoes met clip en armband
Een geweldige 3-in-1-oplossing voor tijdens het sporten en andere activiteiten. De gewatteerde hoes 

houdt vocht buiten en dankzij het venster is het scherm beschermd, maar kunt u toch bij alle knoppen. 

Met de comfortabele armband of de verwijderbare draaiclip is uw iPhone stevig bevestigd en hebt u 

hem altijd bij de hand.

Bescherming in beweging
• Comfortabel, vochtwerend materiaal
• Transparant venster voor bescherming van het scherm
• Reflecterende accenten voor betere zichtbaarheid

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
• Verstelbare sportarmband
• Dunne, afneembare clip
• Draaiclip voor eenvoudige plaatsing

Schermbescherming
• Het etui biedt ingebouwde bescherming van het scherm



 Ingebouwde bescherming van het 
scherm
Dit transparante venster beschermt het scherm van 
uw apparaat terwijl u uw apparaat en het scherm 
kunt zien.

Comfortabel, sportief materiaal
Deze sportieve hoes bevat een gewatteerde, 
vochtwerende laag, waardoor uw apparaat tijdens 
het sporten wordt beschermd tegen zweet en regen.

Reflecterende accenten
De hoes is voorzien van reflecterende accenten, 
zodat u beter zichtbaar bent tijdens sportactiviteiten 
in donkere omstandigheden, zoals bij zonsopkomst 
of zonsondergang.

Dunne, afneembare clip
Met de dunne clip bevestigt u uw apparaat aan uw 
riem, broekrand, zak of tas, zodat u het altijd bij de 
hand hebt. U kunt de clip gemakkelijk verwijderen als 
u deze niet nodig hebt.
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Neopreen

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 4 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,046 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53801 9

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 55 x 28 x 33 cm
• Brutogewicht: 2,041 kg
• Nettogewicht: 1,633 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 26 x 15,5 x 18 cm
• Brutogewicht: 0,317 kg
• Nettogewicht: 0,272 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
•
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