
 

 

Philips
Estojo rígido em couro 
artificial

Para iPhone

DLM1378
Proteja o seu iPod com estilo

num estojo resistente com acabamento de luxo
Elegante e luxuoso, o estojo rígido confere uma protecção elegante ao seu iPhone com 
um toque em pele requintado. Adicione facilmente uma camada forte de protecção sem 
aumentar o volume. Película cristalina incluída para protecção invisível do ecrã.

Protecção atractiva
• Estojo rígido em policarbonato
• Exterior em couro artificial para estilo e durabilidade
• Protecção instantânea

Protecção em viagem
• Design fino que cabe facilmente no seu bolso

Acesso fácil
• Acesso aos controlos laterais e à câmara do iPhone

Protecção do ecrã
• Película cristalina para uma protecção de ecrã invisível



 Acesso total ao iPhone
As aberturas desta capa permitem um acesso total a 
todos os controlos, ao conector de base e à câmara 
do iPhone, pelo que pode utilizar todas as funções do 
iPhone enquanto este está protegido dentro da capa.

Estojo rígido em policarbonato
Esta capa rígida é fabricada em policarbonato 
resistente altamente duradouro que proporciona 
uma protecção robusta para o aparelho.

Protector de ecrã cristalino
A película cristalina adiciona uma camada protectora 
invisível contra riscos e poeira no visor do seu 
dispositivo. O protector utiliza uma aderência 
estática, por isso é fácil aplicá-lo e retirá-lo sem 
deixar resíduos.

Exterior em couro artificial
Este estojo é fabricado num material duradouro e 
atractivo semelhante a pele, para poder proteger o 
seu dispositivo – com estilo.

Design fino, que cabe no bolso
O design fino confere protecção com aumento 
mínimo de volume, para que o seu dispositivo 
continue a caber facilmente no seu bolso ou saco 
para protecção em viagem.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPhone

Design e acabamento
• Cor(es): Preto
• Materiais: Policarbonato revestido a couro artificial
• Padrão: Croc

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,5 x 2,7 cm
• Peso bruto: 0,075 kg
• Peso líquido: 0,020 kg
• Tara: 0,055 kg
• EAN: 87 12581 55453 8

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

43,8 x 19,2 x 42 cm
• Peso bruto: 4,2 kg
• Peso líquido: 0,720 kg
• Tara: 3,480 kg
• GTIN: 2 87 12581 55453 2

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,2 x 14,5 x 19,6 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso líquido: 0,120 kg
• Tara: 0,197 kg
• GTIN: 1 87 12581 55453 5
•

Especificações
Estojo rígido em couro artificial
Para iPhone  
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