
 

 

Philips
Estojo, clipe e fita para 
braço

Para iPhone

DLM1324
Pratique exercício com o seu iPhone

num estojo com clipe e fita para o braço
Uma solução 3 em 1, perfeita para fazer exercício físico e passear. A protecção almofadada absorve a 

humidade enquanto a janela transparente fornece protecção ao ecrã de reprodução. Utilize a 

confortável fita para braço ou o clipe rotativo amovível para manter o seu iPhone seguro junto a si.

Protecção activa
• Material confortável e desumidificador
• Janela transparente para protecção do ecrã de reprodução
• Detalhes reflectores para uma melhor visibilidade

Posicionamento versátil
• Fita para o braço ajustável, para prática de desporto
• Clipe fino amovível
• Clipe rotativo para cinto para posicionamento fácil

Protecção do ecrã
• A capa fornece-lhe protecção do ecrã incorporada



 Protecção do ecrã incorporada
Esta janela transparente protege o ecrã do seu 
dispositivo ao mesmo tempo que lhe permite ver o 
aparelho dentro da capa.

Material confortável e desportivo
Este estojo desportivo adiciona uma camada 
almofadada e desumidificador ao seu dispositivo, 
protegendo-o da transpiração e dos elementos da 
natureza enquanto pratica exercício.

Detalhes reflectores
Se praticar exercício ao entardecer ou amanhecer, 
este estojo dispõe de detalhes reflectores que 
melhoram a sua visibilidade nestas condições de 
baixa luminosidade.

Clipe fino amovível
O clipe fino segura o seu dispositivo ao seu cinto, 
cós, bolso ou alça da mala para que o tenha sempre 
à mão. Remova facilmente o clipe quando quiser 
utilizar o estojo sem ele.
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Design e acabamento
• Cor(es): Preto
• Materiais: Neopreno

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 4 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,046 kg
• Tara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53801 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 55 x 28 x 33 cm
• Peso bruto: 2,041 kg
• Peso líquido: 1,633 kg
• Tara: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 26 x 15,5 x 18 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso líquido: 0,272 kg
• Tara: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
•

Especificações
Estojo, clipe e fita para braço
Para iPhone  
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