
 

 

Philips
Hårdt etui

til iPhone 4, 4S
Clear

DLM1385
Beskyt din iPhone i et hårdt etui

, som er stærkt og let
Sæt nemt et slankt lag stærk, strømlinet beskyttelse på - uden ekstra fylde, så din iPhone 
stadig passer nemt ned i din lomme eller taske.

Beskyttelse på farten
• Slankt design passer nemt i lommen

Stærk beskyttelse
• Krystalklart polykarbonatetui
• Lynhurtig og nem beskyttelse

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket
• Adgang til iPhones sideknapper og kamera



 Adgang til alle knapper
Åbningerne i dette etui muliggør praktisk adgang til 
alle knapper samt tilslutningsstikket, så du kan bruge 
din enhed, alt imens den er beskyttet inde i etuiet.

Polykarbonatetui
Dette hårde etui er lavet af hårdt polykarbonat, så 
det yder stærk og klar beskyttelse til din enhed.

Fuld adgang til iPhone
Åbningerne i etuiet muliggør fuld adgang til iPhones 
knapper, tilslutningsstik og kamera, så du kan få fuldt 
udbytte af din iPhone, alt imens den er beskyttet inde 
i etuiet.

Beskyttelse på et øjeblik
Etuiet er fremstillet af et holdbart materiale, der er 
specialfremstillet til din enhed. Etuiet er nemt og 
hurtigt at sætte på og føjer et beskyttende lag til din 
enhed.

Slankt, lommevenligt design
Det slanke design giver beskyttelse uden at fylde ret 
meget ekstra, så din enhed kan stadig nemt være i 
lommen eller en taske og samtidig være beskyttet, 
når du er på farten.
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Design og finish
• Farve(r): klar
• Materialer: polykarbonat

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Emballagetype: Dummy
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,0625 kg
• Nettovægt: 0,012 kg
• Taravægt: 0,0505 kg
• EAN: 87 12581 55460 6

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36

• Ydre indpakning (L x B x H): 35 x 20 x 45 cm
• Bruttovægt: 3,289 kg
• Nettovægt: 0,432 kg
• Taravægt: 2,857 kg
• GTIN: 2 87 12581 55460 0

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,5 x 16,5 x 14,2 cm
• Bruttovægt: 0,475 kg
• Nettovægt: 0,072 kg
• Taravægt: 0,403 kg
• GTIN: 1 87 12581 55460 3
•
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