
 

 

Philips
Harde leren hoes

voor iPhone 4, 4S

DLM1384
Stijlvolle bescherming voor uw iPhone

in een speciale hardlederen beschermhoes
Deze sterke en subtiel vormgegeven hoes van fijn leer past als gegoten en geeft uw 
iPhone niet alleen bescherming, maar ook een extra vleugje stijl. Dankzij de afneembare 
polsriem blijft uw iPhone altijd binnen handbereik.

Stijlvol en toch beschermd
• Hoes van polycarbonaat bedekt met zacht leer
• Simpele, stijlvolle vormgeving

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

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting
• Toegang tot de bedieningsknoppen aan de zijkant van de iPhone en de camera
• Afneembare polsband voor extra veiligheid

Schermbescherming
• Glasheldere folie voor onzichtbare bescherming van het scherm



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Hardlederen beschermhoes
Deze hoes is gemaakt van sterk polycarbonaat 
bedekt met zacht leer. Uw apparaat wordt goed en 
in stijl beschermd.

Volledige toegang tot de iPhone
De openingen in deze hoes bieden volledige toegang 
tot alle bedieningsknoppen van de iPhone, de 
stationsaansluiting en de camera, zodat u de iPhone 
volledig kunt gebruiken terwijl deze wordt 
beschermd door de hoes.

Afneembare polsband
U kunt de polsband aan de hoes bevestigen zodat u 
uw apparaat altijd op een veilige manier bij de hand 
hebt. U kunt de polsband verwijderen als u deze niet 
nodig hebt.

Glasheldere schermbeschermers
De glasheldere folie voegt een onzichtbare laag toe 
die het scherm van uw apparaat beschermt tegen 
krassen en stof. Deze folie maakt gebruik van 
statische aantrekkingskracht zodat de folie 
gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd 
zonder dat er lijmresten achterblijven op het 
scherm.

Simpele, stijlvolle vormgeving
Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te 
beschermen... in stijl!

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): Zwart
• Materialen: leer/polycarbonaat

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 55459 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Brutogewicht: 4 kg
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55459 4

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 55459 7
•

Specificaties
Harde leren hoes
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