
 

 

Philips
Silikonowy futerał do 
grania

Do telefonu iPhone 3G i 3GS

DLM1344
Ciesz się grami w telefonie iPhone

dzięki wbudowanym, wygodnym uchwytom
Silikonowy futerał z wygodnymi uchwytami zapewnia bezpieczny chwyt oraz absorbuje wstrząsy, 

umożliwiając przyjemniejsze granie. Genialny kształt umożliwia wygodne pisanie wiadomości 

tekstowych w poziomie. Zdejmowana opaska na nadgarstek zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Pewny uchwyt i ochrona
• Specjalny futerał z uchwytami do grania
• Silikon ułatwia chwytanie i zapewnia dodatkową ochronę
• Wygodna ochrona

Wygodny dostęp
• Zdejmowany pasek na nadgarstek
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego
• Dostęp do przycisków sterujących umieszczonych z boku telefonu iPhone oraz do aparatu 

fotograficznego



 Całkowity dostęp do telefonu iPhone
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących, złącza 
dokującego oraz aparatu fotograficznego, dzięki 
czemu można korzystać z telefonu iPhone, gdy jest 
on bezpiecznie umieszczony w futerale.

Zdejmowany pasek na nadgarstek
Do futerału można w razie potrzeby dołączyć pasek 
na nadgarstek, dzięki czemu urządzenie może być 
zawsze pod ręką.

Specjalny futerał do grania
Chroń swoje urządzenie w eleganckim futerale z 
wygodnymi uchwytami, zapewniającymi lepszą 
kontrolę podczas grania.

Ochronny silikon
Futerał ten jest wykonany z miękkiego silikonu, który 
ułatwia pewne chwytanie odtwarzacza oraz chroni 
przed zarysowaniem i zniszczeniem urządzenia.
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3G

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Silikonowy
• Wzór: Zręcznościowa

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,046 kg
• Ciężar opakowania: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53802 6

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

45 x 38 x 22 cm
• Waga brutto: 5,5 kg
• Waga netto: 1,656 kg
• Ciężar opakowania: 3,844 kg
• GTIN: 2 87 12581 53802 0

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,5 x 13,8 x 18,5 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,272 kg
• Ciężar opakowania: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53802 3
•
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