
 

 

Philips
Puzdro so stojanom

pre iPhone 4

DLM1392
Ochrana, držanie a výsuvný stojan

na pohodlné sledovanie bez použitia rúk
Toto puzdro obsahuje integrovaný výsuvný stojan, ktorý zapadne na miesto a umožní 
sledovanie bez použitia rúk. Medzi ochranné prvky patrí tvrdý plast pre zadnú stenu zariadenia 
a pogumovaný ochranný prvok, ktorý pohlcuje nárazy a poskytuje pevné uchopenie.

Aktívna ochrana
• Tvrdé polykarbonátové puzdro zabezpečí robustnú ochranu

Ochrana na cestách
• Pogumovaný ochranný prvok tlmí nárazy a zabezpečuje pevné držanie

Jednoduché pozeranie videa
• Vstavaný stojan na stôl pre jednoduché pozeranie videa

Praktický dizajn
• Integrovaný výsuvný stojan umožňuje sledovanie bez použitia rúk

Ochrana obrazovky
• Vrátane ochranného chrániča povrchu obrazovky



 Tvrdé polykarbonátové puzdro
Toto puzdro je vyrobené z vysoko odolného 
polykarbonátu, takže poskytuje robustnú ochranu 
pre vaše zariadenie.

Integrovaný výsuvný stojan
Integrovaný výsuvný stojan umožňuje sledovanie bez 
použitia rúk

Pogumovaný ochranný prvok
Pogumovaný ochranný prvok tlmí nárazy a 
zabezpečuje pevné držanie
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Matná číra a čierna
• Materiály: Guma a polykarbonát

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

12 7 x 17,8 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,091 kg
• Čistá hmotnosť: 0,045 kg
• Hmotnosť obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Čistá hmotnosť: 1,620 kg
• Hmotnosť brutto: 1,75 kg
• Hmotnosť obalu: 0,130 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,270 kg
• Hmotnosť brutto: 0,29 kg
• Hmotnosť obalu: 0,020 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•

Technické údaje
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