
 

 

Philips
Estojo de cobertura total

Para iPhone

DLM1358
Proteger o iPhone dos elementos

num estojo de cobertura total que permite a pressão de botões
A integração de silicone e policarbonato proporciona uma cobertura de 360 graus para a máxima 

protecção e um aumento mínimo de volume. Desfrute da utilização total do seu iPhone enquanto este 

se encontra protegido no estojo, incluindo coberturas para a ficha dos auscultadores e o conector da 

base quando estes não estão a ser utilizados.

Protecção extrema
• Estrutura em material duplo proporciona resistência + aderência
• Design integral de 360 graus para protecção de toda a superfície
• Capas em silicone fecham as aberturas quando estas não são utilizadas
• Botões cobertos para protecção que permite a pressão

Protecção em viagem
• Design fino que cabe facilmente no seu bolso
• Protecção instantânea

Protecção do ecrã
• Silicone que permite a pressão de botões para um acesso protegido



 Botões cobertos para protecção
O material do estojo cobre os botões do volume, 
permitindo-lhe um controlo com pressão de botões, 
enquanto o seu dispositivo permanece protegido.

Estrutura em material duplo
Os dois materiais combinam-se para uma protecção 
ainda melhor. Fabricado a partir de uma camada 
exterior de silicone transparente duradouro que 
confere uma aderência segura e uma base em 
policarbonato resistente e transparente mantém o 
estojo fechado.

Design integral de 360 graus
Fabricado a partir de silicone e policarbonato, o 
estojo com duas partes apresenta um fecho 
avançado para garantir uma cobertura total de 360 
graus, protegendo o dispositivo dos elementos 
quando for mais necessário.

Capas em silicone fecham as aberturas
Capas integradas em silicone fecham a entrada de 
auscultadores e a porta do conector para protecção 
contra os elementos quando estas não são utilizadas.

Silicone que permite a pressão de botões
Consegue ver o visor do seu dispositivo através da 
parte frontal em silicone da caixa. Para além disso, o 
silicone é sensível ao toque, permitindo um controlo 
por pressão de botões do seu dispositivo para uma 
funcionalidade total, enquanto este está protegido 
dentro do estojo.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPhone

Design e acabamento
• Cor(es): Transparente
• Materiais: Silicone e policarbonato

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 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55434 7

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 46 x 38 x 24 cm
• Peso bruto: 5,2 kg
• Peso líquido: 1,62 kg
• Tara: 3,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55434 1

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso líquido: 0,27 kg
• Tara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55434 4
•

Especificações
Estojo de cobertura total
Para iPhone  

http://www.philips.com

