
 

 

Philips
Näytön suojukset

iPhone 4:lle ja 4S:lle
3 kpl/pakkaus

DLM1386
Suojaa iPhonen näyttö

näkymättömällä näytön suojuksella
Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti naarmuilta ja pölyltä. Se 
hyödyntää staattista sähköä, joten se on helppo kiinnittää ja irrottaa, eikä se jätä näyttöä 
tahmeaksi.

Näytönsuoja
• Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti

Helppo kiinnittää
• Mukana kiinnittämistä helpottava tasoituskortti
• Staattinen kiinnitys, helppo kiinnittää ja irrottaa
• Mukana nukkaamaton liina laitteen pinnan puhdistamista varten



 Kristallinkirkas näytönsuojus
Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä 
huomaamattomasti naarmuilta ja pölyltä. Se 
hyödyntää staattista sähköä, joten se on helppo 
kiinnittää ja irrottaa, eikä se jätä näyttöä tahmeaksi.

Mukana tasoituskortti

Poista suojakalvon alle mahdollisesti jääneet 
ilmakuplat mukana toimitetulla tasoituskortilla.

Staattinen kiinnitys
Koska näytönsuojus hyödyntää staattista sähköä, se 
on helppo kiinnittää, siirtää ja irrottaa, eikä se jätä 
laitteen näyttöä tahmeaksi.

Mukana nukkaamaton liina

Älä jätä pölyä näytönsuojuksen alle! Pyyhi laitteen 
pinta perusteellisesti mukana toimitetulla liinalla 
ennen kalvon kiinnittämistä.
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Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17,8 x 0,2 cm
• Kokonaispaino: 0,02 kg
• Nettopaino: 0,01 kg
• Taara: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 55461 3

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 216
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 41 x 38,2 x 19 cm

• Kokonaispaino: 5,9 kg
• Nettopaino: 2,16 kg
• Taara: 3,74 kg
• GTIN: 2 87 12581 55461 7

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 12 x 3 x 17 cm
• Kokonaispaino: 0,144 kg
• Nettopaino: 0,06 kg
• Taara: 0,084 kg
• GTIN: 1 87 12581 55461 0
•
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