
 

 

Philips
Kova nahkajäljitelmäkotelo

iPhonelle

DLM1378
Suojaa iPhone tyylikkäästi

kovassa kotelossa, jossa on ylellinen pinta
Ylellinen, kovapintainen kotelo suojaa iPhoneasi tyylikkäästi ja tuntuu nahkamaiselta. 
Vahvaa suojausta ilman koon lisäämistä. Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä 
huomaamattomasti.

Tyylikästä suojaa
• Kova polykarbonaattikotelo
• Ulkopinta tyylikästä ja kestävää nahkajäljitelmää
• Suojaa nopeasti

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Kätevä käyttää
• iPhonen sivupainikkeet ja kamera käytössä

Näytönsuoja
• Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti



 iPhone kokonaan käytössä
Suojuksen aukot mahdollistavat iPhonen kaikkien 
ohjainten, telakkaliittimen ja kameran käyttämisen, 
joten iPhone on kokonaan käytössä, suojattunakin.

Kova polykarbonaattikotelo
Tämä kova kotelo on valmistettu kestävästä 
polykarbonaatista, joten se antaa laitteelle vahvan 
suojan.

Kristallinkirkas näytönsuojus
Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä 
huomaamattomasti naarmuilta ja pölyltä. Se 
hyödyntää staattista sähköä, joten se on helppo 
kiinnittää ja irrottaa, eikä se jätä näyttöä tahmeaksi.

Ulkopinta nahkajäljitelmää
Tämä kotelo on valmistettu tyylikkäästä ja kestävästä 
nahkaa muistuttavasta materiaalista, joten se suojaa 
laitetta - tyylillä.

Ohut, taskuun sopiva muotoilu
Ohut kotelo suojaa lisäämättä painoa, joten laite 
sopii edelleen helposti taskuun tai laukkuun.
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Musta
• Materiaalit: Nahkajäljitelmäpäällysteinen 

polykarbonaatti
• Kuvio: Krokotiili

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17,5 x 2,7 cm
• Kokonaispaino: 0,075 kg
• Nettopaino: 0,020 kg
• Taara: 0,055 kg
• EAN: 87 12581 55453 8

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 43,8 x 19,2 x 42 cm
• Kokonaispaino: 4,2 kg
• Nettopaino: 0,720 kg
• Taara: 3,480 kg
• GTIN: 2 87 12581 55453 2

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,2 x 14,5 x 19,6 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,120 kg
• Taara: 0,197 kg
• GTIN: 1 87 12581 55453 5
•

Tekniset tiedot
Kova nahkajäljitelmäkotelo
iPhonelle  
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