
 

 

Philips
Hoes met standaard

voor iPhone 4, 4S

DLM1392
Bescherming, grip en een uitschuifbare standaard
voor eenvoudig handsfree kijkplezier
Deze hoes heeft een standaard die u uitschuift en vastklikt voor handsfree kijkplezier. De 
achterkant van hard plastic geeft optimale bescherming, terwijl de rubberen stootrand 
schokken opvangt en stevige grip biedt.

Bescherming in beweging
• Harde hoes van polycarbonaat voor optimale bescherming

Bescherming voor onderweg
• Rubberen stootrand die schokken opvangt en stevige grip biedt

Eenvoudig video's kijken
• Ingebouwde tafelstandaard om gemakkelijk video's te bekijken

Slank design
• geïntegreerde uitschuifbare standaard voor handsfree kijkplezier

Schermbescherming
• Topbeschermer voor het scherm is meegeleverd



 Harde hoes van polycarbonaat
Deze harde hoes is gemaakt van zeer duurzaam 
polycarbonaat, zodat uw apparaat goed wordt 
beschermd.

Geïntegreerde uitschuifbare standaard
geïntegreerde uitschuifbare standaard voor 
handsfree kijkplezier

Rubberen stootrand
Rubberen stootrand die schokken opvangt en 
stevige grip biedt
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Mat doorzichtig en zwart
• Materialen: Rubber en polycarbonaat

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Nettogewicht: 1,620 kg
• Brutogewicht: 1,75 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,130 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Nettogewicht: 0,270 kg
• Brutogewicht: 0,29 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,020 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•

Specificaties
Hoes met standaard
voor iPhone 4, 4S

http://www.philips.com

