
 

 

Philips
Silikonové pouzdro

Pro iPhone 3G a 3GS

DLM1344
Užijte si hry na svém iPhonu

díky vestavěným pohodlným rukojetím
Silikonové pouzdro s pohodlnými rukojeťmi nabízí lepší úchop a pohlcuje nárazy pro 
ochranu a lepší pocit při hře. Tvar přístroje je výborně uzpůsoben pro použití na šířku při 
psaní zpráv. Pro větší bezpečnost je přiložen popruh na zápěstí.

Ochrana usnadňující uchopení
• Zvláštní pouzdro s rukojetěmi pro hraní her
• Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu
• Okamžitá ochrana

Pohodlný přístup
• Vyjímatelný popruh na zápěstí
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice
• Přístup k ovládání na boku zařízení iPhone a k fotoaparátu



 Ochranný silikon
Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který 
tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a 
současně slouží jako ochrana zařízení před běžným 
opotřebením.

Zvláštní pouzdro pro hraní her
Chraňte své zařízení v atraktivním pouzdře 
s příhodnými rukojetěmi pro lepší úchop a ovládání 
při hraní her na vašem zařízení.

Úplný přístup k zařízení iPhone
Otvory v tomto pouzdře umožňují úplný přístup ke 
všem ovládacím prvkům zařízení iPhone, konektoru 
dokovací stanice a fotoaparátu, takže můžete 
zařízení iPhone plně využívat, i když je bezpečně 
uloženo v pouzdře.

Vyjímatelný popruh na zápěstí
K pouzdru lze připevnit popruh na zápěstí, který vám 
pomůže mít zařízení vždy po ruce. Pokud jej 
nepotřebujete, lze ho vyjmout.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 3G, iPhone 3GS

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Silikon
• Vzor: Arkáda

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 53802 3
• Hrubá hmotnost: 0,317 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,5 x 13,8 x 18,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,272 kg
• Hmotnost obalu: 0,045 kg

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• GTIN: 2 87 12581 53802 0
• Hrubá hmotnost: 2,041 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 43,5 x 36,8 x 20,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,633 kg
• Hmotnost obalu: 0,408 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 53802 6
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,046 kg
• Hmotnost obalu: 0,045 kg
•

Specifikace
Silikonové pouzdro
Pro iPhone 3G a 3GS  
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