
 

 

Philips
Hårt skalfodral

för iPhone 4 och 4S
Röd

DLM1374
Skydda din iPhone i ett hårt skalfodral

som är starkt och lätt
Knäpp enkelt på ett tunt, tåligt och strömlinjeformat skyddshölje utan att öka omfånget – 
så får din iPhone fortfarande plats i fickan eller i väskan.

Starkt skydd
• Hårt fodral i polykarbonat för kraftfullt skydd
• Snabbt och enkelt skydd

Skydd i farten
• Tunn design som får plats i fickan

Bekvämt och lätthanterligt
• Åtkomst till sidkontroller och kamera



 Total åtkomst till din iPhone
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt kontroller, dockningsanslutning och 
kamera på din iPhone och använda dig av samtliga 
funktioner medan enheten ligger skyddad i fodralet.

Hårt fodral i polykarbonat
Det här hårda fodralet är tillverkat i 
motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både 
kraftfullt skydd för din enhet.

Tunn design i behändigt fickformat
Den tunna designen ger skydd utan att avsevärt öka 
omfånget, så att din enhet fortfarande får plats i 
fickan eller i väskan för skydd i farten.

Snabbt och enkelt skydd
Fodralet är gjort av ett tåligt material som är 
specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och 
lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.
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Design och finish
• Färg(er): Röd
• Material: polykarbonat

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,091 kg
• Nettovikt: 0,045 kg
• Taravikt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55450 7

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 42 x 36 x 21,5 cm
• Bruttovikt: 3,55 kg
• Nettovikt: 1,62 kg
• Taravikt: 1,93 kg
• GTIN: 2 87 12581 55450 1

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovikt: 0,317 kg
• Nettovikt: 0,27 kg
• Taravikt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55450 4
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