
 

 

Philips
Wąski futerał

Do telefonu iPhone

DLM1382
Stylowe noszenie telefonu iPhone

w eleganckiej osłonie z wygodnym zaciskiem
Stylowa w swej prostocie skórzana osłona chroni Twój telefon iPhone, kiedy go nie 
używasz. Schowaj go do kieszeni lub do torebki i nie martw się o nic. Dzięki wygodnemu 
zaciskowi możesz szybko dostać się do telefonu.

Ochrona w ruchu
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni

Atrakcyjna ochrona
• Elegancka warstwa zewnętrzna ze skóry
• Wnętrze wyściełane miękką tkaniną

Wygodny dostęp
• Wygodna zsuwana klapka zapewnia wygodne wyjmowanie urządzenia
• Dostęp do gniazda słuchawek



 Skórzana warstwa zewnętrzna
Futerał ten jest wykonany z eleganckiej i wytrzymałej 
skóry, która zapewnia stylową ochronę urządzenia.

Wygodna zsuwana klapka
Aby skorzystać z urządzenia, wystarczy pociągnąć za 
klapkę, aby wyjąć urządzenie z futerału.

Wąska, kieszonkowa konstrukcja
Wąska konstrukcja zapewnia ochronę w podróży i 
nie zajmuje dużo miejsca, dzięki czemu urządzenie 
idealnie mieści się w kieszeni lub torebce.
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Zgodność
• Zgodność z: iPhone

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Skórzany

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55457 6

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46 x 24,5 x 38,5 cm
• Waga brutto: 4,3 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 2,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 55457 0

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55457 3
•
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