
 

 

Philips
Tvrdé puzdro

Pre iPhone

DLM1371
Chráňte svoj iPhone v tvrdom puzdre

ktoré je pevné a ľahké
Toto pevné a elegantné tvrdé puzdro ochráni váš iPod bez nadmerného zväčšenia jeho 
rozmerov, preto sa poľahky zmestí aj do vrecka či tašky. Úplný prístup k prehrávaču iPod 
a dokonalá ochrana. Vyjadrite sa pomocou puzdra, ktoré sa hodí k vášmu životnému štýlu!

Silná ochrana
• Tvrdé polykarbonátové puzdro
• Ochrana lusknutím prsta

Pohodlný prístup
• Prístup k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku
• Prístup k bočným ovládacím prvkom iPhone a fotoaparátu
• Štíhly dizajn jednoducho vkĺzne do vášho vrecka

Vyjadrite sa
• Puzdro so vzorom vyjadrí váš jedinečný štýl



 Úplný prístup k iPhone
Otvory na tomto puzdre umožňujú úplný prístup k 
všetkým ovládacím prvkom iPhone, konektoru doku 
a fotoaparátu, takže môžete kompletne spravovať 
iPhone, zatiaľ čo je chránený v puzdre.

Ukáže svoj jedinečný štýl
Toto puzdro má grafický vzor, vďaka čomu 
poskytuje ochranu pre vaše zariadenie a súčasne 
vyjadrí váš jedinečný cit pre štýl.

Štíhly dizajn vhodný do vrecka
Štíhly dizajn zvyšuje ochranu bez nadmerného 
zväčšenia rozmerov, takže zariadenie aj teraz bez 
problémov vkĺzne do vášho vrecka či tašky a zaistí 
ochranu na cestách.

Ochrana lusknutím prsta
Toto puzdro je vyrobené z odolného materiálu, 
ktorý je vyformovaný špeciálne podľa tvaru vášho 
zariadenia. Puzdro sa rýchlo a jednoducho nasadzuje 
a pokryje zariadenie ochrannou vrstvou.
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Kompatibilné s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Žltá
• Materiály: Polykarbonát
• Vzor: Kvetinový

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

12 7 x 17,8 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,091 kg
• Čistá hmotnosť: 0,045 kg
• Hmotnosť obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 56544 2

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Hmotnosť brutto: 4 kg
• Čistá hmotnosť: 1,62 kg
• Hmotnosť obalu: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 56544 6

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,317 kg
• Čistá hmotnosť: 0,27 kg
• Hmotnosť obalu: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 56544 9
•
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