
 

 

Philips
Etui med stander

til iPhone 4, 4S

DLM1392
Beskyttelse, greb og en glidende stander

til praktisk, håndfri visning
Dette etui omfatter en integreret glidende stander, der klikker på plads til håndfri visning. 
De forskellige former for beskyttelse inkluderer hård plast på bagsiden af enheden og 
gummibelagt støddæmper, der absorberer stød og giver et godt greb.

Aktiv beskyttelse
• Hårdt etui i polykarbonat til ekstra stærk beskyttelse

Beskyttelse på farten
• Gummibelagt støddæmper til stødabsorbering og fast greb

Nem videovisning
• Integreret desktop-holder, så du nemt kan se video

Smart design
• integreret glidende stander til håndfri visning

Skærmbeskyttelse
• Surface Shield-skærmbeskyttelse medfølger



 Hårdt etui i polykarbonat
Dette hårde etui er lavet af hårdt polykarbonat, så 
det yder stærk og klar beskyttelse til din enhed.

Integreret glidende stander
integreret glidende stander til håndfri visning

Gummibelagt støddæmper
Gummibelagt støddæmper til stødabsorbering og 
fast greb
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design og finish
• Farve(r): Matteret klar og sort
• Materialer: Gummi og polykarbonat

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,091 kg
• Nettovægt: 0,045 kg
• Taravægt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Nettovægt: 1,620 kg
• Bruttovægt: 1,75 kg
• Taravægt: 0,130 kg
• Antal forbrugeremballager: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Nettovægt: 0,270 kg
• Bruttovægt: 0,29 kg
• Taravægt: 0,020 kg
• Antal forbrugeremballager: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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