
 

 

Philips
Slanke hoes

voor iPhone 4, 4S
Wit

DLM1383
Stijlvol op pad met uw iPhone

in een slanke hoes met handig klepje
In deze stijlvolle, slanke hoes van leer is uw iPhone altijd beschermd. U kunt uw apparaat 
dus met een gerust hart in uw zak of tas laten glijden. Dankzij het eenvoudig te openen 
klepje hebt u uw iPhone altijd binnen handbereik.

Bescherming voor onderweg
• Slanke vormgeving, past perfect in uw zak

Stijlvol en toch beschermd
• Lederen buitenkant voor een luxe uitstraling
• Zachte, stoffen belijning aan de binnenkant

Alle functies bij de hand
• Toegang tot hoofdtelefoonaansluiting terwijl apparaat in hoes zit
• Een handig klepje om het apparaat gemakkelijk uit de hoes te halen



 Toegang tot hoofdtelefoonaansluiting
Deze hoes bevat een opening voor de 
hoofdtelefoonaansluiting, zodat u het apparaat ook 
kunt gebruiken terwijl het wordt beschermd door de 
hoes.

Leren buitenkant
Deze hoes is gemaakt van aantrekkelijk en duurzaam 
leer, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.

Zachte belijning aan de binnenkant
De zachte, stoffen belijning aan de binnenkant van 
deze hoes beschermt de afwerking van uw apparaat 
als het in de hoes is geplaatst.

Handig klepje
Waneer u toegang tot uw apparaat wilt, hoeft u 
alleen maar aan het klepje trekken om het apparaat 
gemakkelijk uit de hoes te tillen.

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.
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Wit
• Materialen: leder

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

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55458 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 24,5 x 38,5 cm
• Brutogewicht: 4,3 kg
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 55458 7

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Brutogewicht: 0,317 kg
• Nettogewicht: 0,27 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55458 0
•

Specificaties
Slanke hoes
voor iPhone 4, 4S Wit
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