
 

 

Philips
Твърд калъф

За iPhone

DLM1371
Защитете своя iPhone в твърд калъф

едновременно здрав и лек
Здрав и изчистен, твърдият калъф предпазва вашия iPhone без да добавя излишен обем, за да се 

побира лесно в джоба или чантата ви. Имате удобен достъп до вашия iPod, едновременно със 

сигурна защита. Изразете себе си чрез калъфа, който отговаря на вашия стил на живот!

Сигурна защита
• Твърд поликарбонатен калъф
• Лесна защита

Удобен достъп
• Достъп до всички бутони и съединителя за докинг станция
• Достъп до страничните бутони iPhone и камерата
• С елегантния си дизайн лесно се побира в джоба

Изразете себе си
• Щампованият калъф подчертава вашия неповторим стил



 Пълен достъп до iPhone
Отворите на този калъф позволяват пълен достъп 
до всички бутони, съединителя за докинг станция 
и камерата на iPhone, така че да можете да 
използвате iPhone пълноценно, докато е защитен 
в калъфа.

Подчертава вашия неповторим стил
Със своя графичен дизайн този калъф осигурява 
защита на вашето устройство и заедно с това 
подчертава вашето неповторимо чувство за стил.

Елегантен джобен дизайн
Този елегантен калъф осигурява защита с 
минимум добавен материал - вашето устройство 
се побира спокойно в джоба или чантата ви и е 
защитено, когато сте в движение.

Лесна защита
Този калъф е изработен от устойчив материал и е 
специално направен да пасва идеално на 
устройството ви. Калъфът се поставя бързо и 
лесно, и добавя защитен слой към вашето 
устройство.
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Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 4

Дизайн и покритие
• Цвят (цветове): Жълт
• Материали: Поликарбонат
• Шаблон: Цветя

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Кутия
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

12,7 x 17,8 x 2,5 см
• Бруто тегло: 0,091 кг
• Нето тегло: 0,045 кг
• Тегло с опаковката: 0,046 кг
• EAN: 87 12581 56544 2

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 36
• Външен кашон (л x Ш x В): 46 x 19,5 x 42,4 см
• Бруто тегло: 4 кг
• Нето тегло: 1,62 кг
• Тегло с опаковката: 2,38 кг
• GTIN: 2 87 12581 56544 6

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

17,2 x 13,5 x 18,8 см
• Бруто тегло: 0,317 кг
• Нето тегло: 0,27 кг
• Тегло с опаковката: 0,047 кг
• GTIN: 1 87 12581 56544 9
•
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