
 

 

Philips
Fodral, klämma och 
armband

För iPhone

DLM1324
Träna med din iPhone

i ett fodral med klämma och armband
En 3-i-1-lösning som är perfekt när du tränar eller slappar. Det vadderade fodralet stöter 
bort fukt och fönstret ger ett genomskinligt skärmskydd. Använd armbandet med bekväm 
passform eller det löstagbara, roterande klämman för att hålla iPhone nära och säker.

Aktivt skydd
• Bekvämt, fuktavvisande material
• Genomskinligt fönster med skärmskydd
• Reflekterande detaljer som gör dig extra synlig

Mångsidig hantering
• Justerbart sportarband för bättre passform
• Tunn, löstagbar klämma så att du enkelt och säkert kan fästa enheten
• Vridbar klämma för enkel placering

Skärmskydd
• Fodralet ger inbyggt skärmskydd



 Inbyggt skärmskydd
Det här genomskinliga fönstret skyddar skärmen när 
du tränar samtidigt som du kan se enheten i fodralet.

Bekvämt, sportigt material
Det här sportiga fodralet är utrustat med ett 
vadderat, fuktavvisande lager som skyddar enheten 
mot svett och andra element när du tränar.

Reflekterande detaljer
När du tränar i skymningen eller gryningen har 
fodralet reflekterande detaljer som hjälper dig att 
synas i det dåliga ljuset.

Tunn löstagbar klämma
Med hjälp av den tunna klämman kan du fästa 
enheten vid bältet, midjebandet, fickan eller 
axelremmen på väskan så att du alltid har den nära 
till hands. Du kan enkelt ta bort klämman när du vill 
använda fodralet utan den.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Design och finish
• Färg(er): Svart
• Material: Neopren

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,091 kg
• Nettovikt: 0,046 kg
• Taravikt: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53801 9

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 55 x 28 x 33 cm
• Bruttovikt: 2,041 kg
• Nettovikt: 1,633 kg
• Taravikt: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 26 x 15,5 x 18 cm
• Bruttovikt: 0,317 kg
• Nettovikt: 0,272 kg
• Taravikt: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
•
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