
 

 

Philips
Twee siliconen hoezen

voor iPhone 4, 4S
zwart, transparant

DLM1377
Stijlvolle bescherming voor uw iPhone

met een set siliconenhoesjes met motief
De zachte, maar stevige siliconenhoesjes bieden niet alleen grip en bescherming, maar 
geven uw iPhone ook een geheel eigen uiterlijk. De hoesjes passen als gegoten en 
verzekeren u van een unieke stijl. Deze hoesjes passen helemaal bij u en uw levensstijl!

Volledige bescherming, optimale grip
• Een siliconenbeschermhoes geeft extra grip en bescherming
• Snelle en eenvoudige bescherming

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting
• Toegang tot de bedieningsknoppen aan de zijkant van de iPhone en de camera
• Slanke vormgeving, past perfect in uw zak
• Dekt de knoppen af voor bescherming tijdens het gebruik

Voeg een persoonlijk tintje toe
• Toon uw eigen stijl met een hoes met motief
• Met het multi-pack kunt u telkens weer een andere favoriet kiezen



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Volledige toegang tot de iPhone
De openingen in deze hoes bieden volledige toegang 
tot alle bedieningsknoppen van de iPhone, de 
stationsaansluiting en de camera, zodat u de iPhone 
volledig kunt gebruiken terwijl deze wordt 
beschermd door de hoes.

Hoes met motief
Deze hoes heeft een geometisch motief, waardoor u 
uw apparaat niet alleen beschermt, maar ook uw 
eigen unieke stijl toont.

Siliconenbescherming
Deze hoes is gemaakt van zachte siliconen die een 
stroeve laag toevoegen aan uw speler en het 
apparaat beschermen tegen slijtage door dagelijks 
gebruik.

Multi-pack: kies uw favoriet
Er is een ruime keuze aan stijlen, dus u kunt elke dag 
een andere favoriete stijl kiezen. Laat zien wie u bent 
en pas de stijl aan uw kleding, stemming of speler aan.

Slanke vormgeving, past perfect in uw 
zak
De slanke vormgeving biedt extra bescherming voor 
onderweg zonder extra volume, zodat uw toestel 
toch perfect in uw zak past.

Bescherming in een handomdraai
Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat 
speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect 
past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in 
de hoes gedaan, waardoor het extra wordt 
beschermd.

Bescherming voor knoppen
Het materiaal van de hoes bedekt de 
volumeknoppen. U kunt het toestel door de hoes 
heen bedienen.
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): zwart en transparant
• Materialen: siliconen
• Motief: bloemen in reliëf

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,8 x 17 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,0935 kg
• Nettogewicht: 0,0261 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0674 kg
• EAN: 87 12581 55452 1

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Brutogewicht: 5 kg
• Nettogewicht: 0,9396 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,0604 kg
• GTIN: 2 87 12581 55452 5

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 20,3 x 14 x 17,5 cm
• Brutogewicht: 0,7066 kg
• Nettogewicht: 0,1566 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5500 kg
• GTIN: 1 87 12581 55452 8
•
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