
 

 

Philips
Tok állvánnyal

iPhone 4-hez

DLM1392
Védelem, stabil fogás és csúsztatható állvány
a kényelmes, szabad kezet biztosító megtekintéshez
A tok beépített, csúsztatható állványa a helyére rögzítve szabad kezet biztosító 
megtekintést tesz lehetővé. A védelemről a készülék hátuljánál kemény műanyag, illetve 
a gumival bevont élvédő gondoskodik, mely felfogja az ütéseket és stabil fogást biztosít.

Aktív védelem
• Kemény polikarbonát tok a biztos védelemhez

Menet közbeni védelem
• Gumival bevont élvédő: ütéselnyelés és stabil fogás

Könnyű videolejátszás
• Beépített asztali állvány a könnyű videolejátszáshoz

Intelligens kivitel
• Integrált, csúsztatható állvány a szabad kezet biztosító megtekintéshez

Kijelzővédelem
• Felületvédő mellékelve a képernyő védelme érdekében



 Kemény polikarbonát tok
Ez a kemény tok ellenálló polikarbonátból készült, így 
megbízható védelmet nyújt a készüléknek.

Integrált, csúsztatható állvány
Integrált, csúsztatható állvány a szabad kezet 
biztosító megtekintéshez

Gumival bevont élvédő
Gumival bevont élvédő: ütéselnyelés és stabil fogás
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 4

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Matt átlátszó és fekete
• Anyagok: Gumi és polikarbonát

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,045 kg
• Táratömeg: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Nettó tömeg: 1,620 kg
• Bruttó tömeg: 1,75 kg
• Táratömeg: 0,130 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Nettó tömeg: 0,270 kg
• Bruttó tömeg: 0,29 kg
• Táratömeg: 0,020 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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