
 

 

Philips
Sisältä pehmustettu kotelo

iPhone 4:lle ja 4S:lle
Kirkas timanttikuvio

DLM1388
Suojaa iPhonesi joustavalla kotelolla

Sopii kuin valettu
Tyylikkään, ainutlaatuisen suojuksen pehmeä ja iskuja vaimentava pintakerros parantaa 
otetta ja suojaa iPhonea. Joustava kuori on muotoiltu sopimaan paikalleen täydellisesti. 
Ilmaise itseäsi tyylikkäällä suojuksella!

Tyylikästä suojaa
• Iskuja vaimentava kotelo parantaa myös otetta
• Helppoa ja nopeaa suojausta

Kätevä käyttää
• iPhonen sivupainikkeet ja kamera käytössä
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti

Ilmaise itseäsi
• Kuvioitu kotelo osoittaa tyylisi

Näytönsuoja
• Kristallinkirkas kalvo suojaa näyttöä huomaamattomasti



 iPhone kokonaan käytössä
Suojuksen aukot mahdollistavat iPhonen kaikkien 
ohjainten, telakkaliittimen ja kameran käyttämisen, 
joten iPhone on kokonaan käytössä, suojattunakin.

Kuvioitu kotelo
Kotelossa on graafinen kuvio, joten se sekä suojaa 
laitetta että osoittaa tyylitajuasi.

Iskuja vaimentava kotelo
Kotelo on valmistettu termoplastisesta 
polyuretaanista, joka on tehokas elastomeeri. Siten 
kotelo parantaa sekä otetta että iskunvaimennusta.

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.

Ohut, taskuun sopiva muotoilu
Ohut kotelo suojaa lisäämättä painoa, joten laite 
sopii edelleen helposti taskuun tai laukkuun.

Suojaa nopeasti
Suojus on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopii 
laitteeseen täydellisesti. Kotelo on helppo ja nopea 
kiinnittää, ja se antaa laitteelle suojaavan pinnan.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): kirkas
• Materiaalit: Termoplastinen polyuretaani (TPU)
• Kuvio: timantti

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,091 kg
• Nettopaino: 0,045 kg
• Taara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55463 7

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Kokonaispaino: 4 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 55463 1

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,27 kg
• Taara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55463 4
•
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