
 

 

Philips
Kova nahkakotelo

iPhonelle

DLM1384
Suojaa iPhone tyylikkäästi

räätälöidyssä nahkaisessa kotelossa
Vahva ja tyylikäs kotelo täydentää iPhoneasi hienostuneen nahkapinnan suojassa. 
Irrotettava rannehihna pitää iPhonen käden ulottuvilla.

Tyylikästä suojaa
• Nahalla peitetty polykarbonaattikehys
• Yksinkertainen, tyylikäs muotoilu

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Kätevä käyttää
• Irrotettava rannehihna
• Kaikki ohjaimet ja telakointiliitin käytettävissä
• iPhonen sivupainikkeet ja kamera käytössä

Näytönsuoja
• Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti



 Kaikki ohjaimet käytettävissä
Kotelossa on aukot, joista kaikkia ohjaimia ja 
telakointiliitintä voi käyttää helposti, joten laitetta voi 
käyttää silloinkin, kun se on kotelossa.

Kova nahkakotelo
Kotelo on valmistettu kovasta polykarbonaatista, 
joka on peitetty nahalla. Se suojaa laitetta vahvasti ja 
tyylikkäästi.

Irrotettava rannehihna
Rannehihna voidaan kiinnittää suojukseen, jolloin 
laite pysyy kätevästi käden ulottuvilla - ja irrottaa, 
kun sitä ei tarvita.

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.
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Musta
• Materiaalit: Nahkapäällysteinen polykarbonaatti

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,091 kg
• Nettopaino: 0,045 kg
• Taara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55459 0

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Kokonaispaino: 4 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55459 4

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,27 kg
• Taara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55459 7
•
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