
 

 

Philips
Carcasă dură

Pentru iPhone

DLM1370
Protejaţi-vă dispozitivul iPhone cu o carcasă dură
cu accente antialunecare
cu accente cauciucate antialunecare

Protecţie puternică
• Carcasă dură din policarbonat
• Accentele de silicon îmbunătăţesc prinderea
• Protecţie completă pentru colţuri și partea frontală
• Protecţie dintr-o mișcare

Acces confortabil
• Acces la comenzile laterale și la camera dispozitivului iPhone
• Designul subţire intră cu ușurinţă în buzunarul dvs.

Exprimă-te
• Carcasa cu model vă etalează stilul unic



 Acces total la iPhone
Orificiile carcasei permit accesul total la toate 
comenzile, conectorul de andocare și la camera 
dispozitivului iPhone, astfel încât puteţi utiliza toate 
funcţiile dispozitivului în timp ce este protejat în 
interiorul carcasei.

Vă etalează stilul unic
Această carcasă are un model grafic, deci asigură 
protecţie dispozitivului dvs. în timp ce vă etalează 
ideea unică de stil.

Accentele de silicon îmbunătăţesc 
prinderea
Această carcasă dispune de accente anti-alunecare 
cauciucate sau din silicon pentru a vă îmbunătăţi 
prinderea dispozitivului.

Design subţire, ușor de purtat în 
buzunar
Designul subţire adaugă protecţie cu un volum 
adăugat minim, astfel încât dispozitivul dvs. să încapă 
ușor în buzunar sau în poșetă pentru protecţie în 
mișcare.

Protecţie completă
Materialul acestei carcase se înfășoară din spate în 
faţă, oferind protecţie pentru colţurile și conturul 
părţii frontale a dispozitivului dvs.
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 4

Design și finisare
• Culori: Mov
• Model: Floare

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,091 kg
• Greutate netă: 0,045 kg
• Greutate proprie: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 56543 5

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Greutate brută: 4 kg
• Greutate netă: 1,62 kg
• Greutate proprie: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 56543 9

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Greutate brută: 0,317 kg
• Greutate netă: 0,27 kg
• Greutate proprie: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 56543 2
•
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