
 

 

Philips
Hårt läderfodral

för iPhone 4 och 4S

DLM1384
Skydda din iPhone med stil

i ett hårt läderfodral
Det här fodralet är starkt och sofistikerat. Det utgör ett komplement till och skydd för din 
iPhone i ett raffinerat, specialgjutet skal av fint läder. Tack vare den borttagningsbara 
handledsremmen har du alltid din iPhone nära till hands.

Attraktivt skydd
• Fodral i polykarbonat med läderöverdrag
• Enkel, snygg design

Skydd i farten
• Tunn design som får plats i fickan

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen
• Åtkomst till sidkontroller och kamera
• Löstagbart armband för extra säkerhet

Skärmskydd
• Kristallklar film som ger ett osynligt skärmskydd



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

Hårt läderfodral
Fodralet är tillverkat i motståndskraftigt 
polykarbonat överdraget med mjukt läder och utgör 
ett både kraftfullt och snyggt skydd för din enhet.

Total åtkomst till din iPhone
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt kontroller, dockningsanslutning och 
kamera på din iPhone och använda dig av samtliga 
funktioner medan enheten ligger skyddad i fodralet.

Löstagbart armband
Läderarmbandet kan du fästa vid fodralet för att ha 
enheten nära till hands och sedan lätt ta bort det igen 
om det inte behövs.

Kristallklart skärmskydd
Den kristallklara filmen lägger till ett lager osynligt 
skydd mot repor och damm på skärmen. Den fästs 
statiskt, så den är enkel att montera och ta bort utan 
att det bildas klibbiga rester.

Enkel, snygg design
Fodralet är utformat för att skydda din enhet – med 
stil.

Tunn design i behändigt fickformat
Den tunna designen ger skydd utan att avsevärt öka 
omfånget, så att din enhet fortfarande får plats i 
fickan eller i väskan för skydd i farten.
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Design och finish
• Färg(er): svart
• Material: läder/polykarbonat

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,091 kg
• Nettovikt: 0,045 kg
• Taravikt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55459 0

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Bruttovikt: 4 kg
• Nettovikt: 1,62 kg
• Taravikt: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55459 4

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovikt: 0,317 kg
• Nettovikt: 0,27 kg
• Taravikt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55459 7
•
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