
 

 

Philips
Sztywny futerał

Do telefonu iPhone

DLM1371
Chroń swój telefon iPhone futerałem z twardą osłoną,
która jest mocna i lekka
Wytrzymały i wąski futerał chroni odtwarzacz iPod, ale nie zwiększa jego rozmiarów, 
dlatego możesz go schować do kieszeni lub torebki. Wygodny dostęp do przycisków. 
Elegancki futerał jest zawsze na czasie.

Solidna ochrona
• Twardy futerał z poliwęglanu
• Wygodna ochrona

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

fotograficznego
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni

Wyraź siebie
• Wzorzysty futerał pozwala wyrazić wyjątkowy styl

Ochrona ekranu
• Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą



 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.

Pozwala wyrazić wyjątkowy styl
Ten futerał ma ładny wzór, więc nie tylko chroni 
Twoje urządzenie, ale również modnie wygląda.

Wąska, kieszonkowa konstrukcja
Wąska konstrukcja zapewnia ochronę w podróży i 
nie zajmuje dużo miejsca, dzięki czemu urządzenie 
idealnie mieści się w kieszeni lub torebce.

Wygodna ochrona
Futerał został wykonany z wytrzymałego materiału, 
który wyprodukowano specjalnie dla odpowiedniego 
modelu urządzenia. Ten futerał, który można szybko 
i łatwo założyć, zapewnia dodatkową warstwę 
ochronną dla Twojego urządzenia.
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 4

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Żółta
• Materiały: Poliwęglan
• Wzór: Kwiatowy

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: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 56544 2

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

46 x 19,5 x 42,4 cm
• Waga brutto: 4 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 56544 6

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

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 56544 9
•
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