
 

 

Philips
Skærmbeskyttere

til iPhone 4, 4S
Pakke med 3 stk.

DLM1386
Beskyt skærmen på din iPhone

med en 3-pak med usynlige skærmbeskyttere
Brug en krystalklar film til at påsætte et lag af usynlig beskyttelse mod ridser og støv på 
din skærm. Det fungerer vha. statisk klæbeevne, så det er nemt at sætte på og fjerne igen, 
uden at det efterlader klisterrester.

Skærmbeskyttelse
• Krystalklar film til usynlig skærmbeskyttelse

Nem påsætning
• Udglatningskort til nem påsætning medfølger
• Statisk klæbeevne sikrer nem påsætning og aftagning
• Fnugfri klud til rensning af enhedens overflade medfølger



 Krystalklar skærmbeskytter
Den krystalklare film giver enhedens skærm et lag af 
usynlig beskyttelse mod ridser og støv. Det fungerer 
vha. statisk klæbeevne, så den er nem at sætte på og 
fjerne igen, uden at det efterlader klisterrester.

Udglatningskort medfølger

Brug det medfølgende udglatningskort til forsigtigt at 
fjerne evt. luftbobler, der kan opstå under 
beskyttelsesfilmen under påsætning.

Statisk klæbeevne
Eftersom skærmbeskytteren fungerer ved brug af 
statisk klæbeevne, er den nem at påføre, flytte rundt 
på og fjerne uden at efterlade nogen form for 
klisterrester på enhedens skærm.

Fnugfri klud medfølger

Undgå, at støvet sætter sig bag din nye 
skærmbeskytter! Brug den medfølgende fnugfri klud 
til at rengøre overfladen på din enhed grundigt, før 
du påfører filmen.
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Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 0,2 cm
• Bruttovægt: 0,02 kg
• Nettovægt: 0,01 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 55461 3

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 216
• Ydre indpakning (L x B x H): 41 x 38,2 x 19 cm

• Bruttovægt: 5,9 kg
• Nettovægt: 2,16 kg
• Taravægt: 3,74 kg
• GTIN: 2 87 12581 55461 7

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 12 x 3 x 17 cm
• Bruttovægt: 0,144 kg
• Nettovægt: 0,06 kg
• Taravægt: 0,084 kg
• GTIN: 1 87 12581 55461 0
•
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