
 

 

Philips
Silikonowy futerał do 
grania

Do telefonu iPhone

DLM1387
Ciesz się grami w telefonie iPhone

dzięki wbudowanym, wygodnym uchwytom
Silikonowy futerał z wygodnymi uchwytami zapewnia bezpieczny chwyt oraz absorbuje wstrząsy, 
umożliwiając przyjemniejsze granie. Zdejmowana opaska na nadgarstek zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo. Przezroczysta powłoka gwarantuje niewidoczną ochronę wyświetlacza.

Pewny uchwyt i ochrona
• Specjalny futerał z uchwytami do grania
• Silikon ułatwia chwytanie i zapewnia dodatkową ochronę
• Wygodna ochrona
• Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia

Ochrona w ruchu
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni

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

fotograficznego
• Przyciski pokryte warstwą zapewniającą ochronę podczas ich naciskania

Ochrona ekranu
• Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą



 Całkowity dostęp do telefonu iPhone
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących, złącza 
dokującego oraz aparatu fotograficznego, dzięki 
czemu można korzystać z telefonu iPhone, gdy jest 
on bezpiecznie umieszczony w futerale.

Specjalny futerał do grania
Chroń swoje urządzenie w eleganckim futerale z 
wygodnymi uchwytami, zapewniającymi lepszą 
kontrolę podczas grania.

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.

Ochronny silikon
Futerał ten jest wykonany z miękkiego silikonu, który 
ułatwia pewne chwytanie odtwarzacza oraz chroni 
przed zarysowaniem i zniszczeniem urządzenia.

Elastyczna ochrona
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa 
urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i 
krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.

Przyciski pokryte warstwą ochronną
Materiał, z jakiego wykonany jest futerał, pokrywa 
przyciski regulacji głośności, pozwalając na kontrolę 
głośności i jednocześnie zapewniając ich ochronę 
podczas naciskania.
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Zgodność
• Zgodność z: iPhone

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny
• Materiały: Silikon
• Wzór: Zręcznościowa

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 55462 0

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

46 x 38 x 24 cm
• Waga brutto: 5,5 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 3,88 kg
• GTIN: 2 87 12581 55462 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 55462 7
•
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