
 

 

Philips
Sztywny, skórzany futerał

Do telefonu iPhone

DLM1384
Stylowa ochrona telefonu iPhone

w dopasowanym twardym, skórzanym futerale
Mocny i wyrafinowany futerał to doskonałe uzupełnienie i ochrona Twojego telefonu 
iPhone, który od teraz będzie osłonięty eleganckim i dopasowanym materiałem. Dzięki 
odpinanej opasce na nadgarstek możesz przez cały czas mieć telefon pod ręką.

Atrakcyjna ochrona
• Rama z poliwęglanu pokryta skórą doskonałej jakości
• Prosta, stylowa konstrukcja

Ochrona w ruchu
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni

Wygodny dostęp
• Zdejmowany pasek na nadgarstek
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego
• Dostęp do przycisków sterujących umieszczonych z boku telefonu iPhone oraz do aparatu 

fotograficznego

Ochrona ekranu
• Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą



 Dostęp do wszystkich przycisków 
sterujących
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących i złącza 
dokującego, dzięki czemu można korzystać z 
urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w 
futerale.

Twardy, skórzany futerał
Futerał ten jest wykonany z twardego poliwęglanu 
pokrytego doskonałej jakości skórą, co zapewnia 
urządzeniu pewną i stylową ochronę.

Zdejmowany pasek na nadgarstek
Do futerału można w razie potrzeby dołączyć pasek 
na nadgarstek, dzięki czemu urządzenie może być 
zawsze pod ręką.

Przezroczysta osłona ekranu
Przezroczysta folia chroni wyświetlacz przez 
zarysowaniem i kurzem. Zabezpieczenie działa na 
zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego 
osłonę można nałożyć i zdjąć bez pozostawiania 
lepkiego osadu.
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Zgodność
• Zgodność z: iPhone

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

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 55459 0

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

46 x 19,5 x 42,4 cm
• Waga brutto: 4 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55459 4

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 55459 7
•
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