
 

 

Philips
Estojo com suporte

para iPhone 4

DLM1392
Protecção, aderência e um suporte deslizante
para visualização conveniente em mãos livres
Este estojo inclui um suporte deslizante integrado que encaixa na posição correcta para uma 

visualização em mãos livres. As características de protecção incluem plástico rígido para a parte 

posterior do dispositivo e um amortecedor em borracha que absorve o choque e proporciona uma 

aderência firme.

Protecção activa
• Estojo rígido em policarbonato para uma alta protecção

Protecção em viagem
• Amortecedor em borracha para absorção de choques e aderência firme

Visualização fácil de vídeos
• Base de secretária incorporada para visualização fácil de vídeos

Design inteligente
• suporte deslizante integrado para visualização em mãos livres

Protecção do ecrã
• Protecção de superfície com protector do ecrã incluída



 Estojo rígido em policarbonato
Esta capa rígida é fabricada em policarbonato 
resistente altamente duradouro que proporciona 
uma protecção robusta para o aparelho.

Suporte deslizante integrado
suporte deslizante integrado para visualização em 
mãos livres

Amortecedor em borracha
Amortecedor em borracha para absorção de 
choques e aderência firme
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 4

Design e acabamento
• Cor(es): Fosco e preto
• Materiais: Borracha e policarbonato

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso líquido: 1,620 kg
• Peso bruto: 1,75 kg
• Tara: 0,130 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso líquido: 0,270 kg
• Peso bruto: 0,29 kg
• Tara: 0,020 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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