
 

 

Philips
Pouzdro se stojanem

pro iPhone 4

DLM1392
Ochrana, lepší manipulace a výsuvný stojánek
pro pohodlné sledování bez použití rukou
Toto pouzdro obsahuje integrovaný výsuvný stojánek, který lze zajistit do požadované polohy, takže se 

můžete dívat, aniž byste museli zařízení držet v rukou. Ochranné prvky zahrnují zadní část vyrobenou 

z tvrdé umělé hmoty a pogumované vyztužení, které pohlcuje otřesy a umožňuje dobrou manipulaci.

Aktivní ochrana
• Tvrdé polykarbonátové pouzdro pro silnou ochranu

Ochrana na cestách
• Pogumované vyztužení, které pohlcuje otřesy a umožňuje pevné uchopení

Snadné sledování videa
• Vestavěný podstavec pro snadné sledování videa

Praktický design
• Integrovaný výsuvný stojánek pro sledování bez použití rukou

Ochrana obrazovky
• Chránič obrazovky Surface Shield je součástí balení



 Tvrdé polykarbonátové pouzdro
Toto tvrdé pouzdro je vyrobeno z vysoce odolného 
polykarbonátu a zajišťuje odolnou ochranu zařízení.

Integrovaný výsuvný stojánek
Integrovaný výsuvný stojánek pro sledování bez 
použití rukou

Pogumované vyztužení
Pogumované vyztužení, které pohlcuje otřesy a 
umožňuje pevné uchopení
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 4

Design a provedení
• Barva(y): Mléčně průhledná a černá
• Materiály: Pryž a polykarbonát

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Čistá hmotnost: 1,620 kg
• Hrubá hmotnost: 1,75 kg
• Hmotnost obalu: 0,130 kg
• Počet spotřebitelských balení: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,270 kg
• Hrubá hmotnost: 0,29 kg
• Hmotnost obalu: 0,020 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•

Specifikace
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