
 

 

Philips
Väska med ställning

för iPhone 4 och 4S

DLM1392
Skydd, bra grepp och ett skjutstativ

för bekväm handsfree-visning
Det här fodralet innehåller ett inbyggt skjutstativ som låses på plats för handsfree-visning. 
Enheten innehåller skyddsfunktioner som hård plast för baksidan och ett gummiskydd 
som dämpar stötar och ger ett bättre grepp.

Aktivt skydd
• Hårt fodral i polykarbonat för kraftfullt skydd

Skydd i farten
• Gummerade skydd för stötdämpning och bättre grepp

Enkelt att se på video
• Inbyggt skrivbordsstativ gör det enkelt att se på video

Smart design
• Integrerat skjutstativ för handsfree-visning

Skärmskydd
• Skärmskyddet Surface Shield medföljer



 Hårt fodral i polykarbonat
Det här hårda fodralet är tillverkat i 
motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både 
kraftfullt skydd för din enhet.

Integrerat skjutstativ
Integrerat skjutstativ för handsfree-visning

Gummerade skydd
Gummerade skydd för stötdämpning och bättre 
grepp
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design och finish
• Färg(er): Frostad genomskinlig och svart
• Material: Gummi och polykarbonat

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,091 kg
• Nettovikt: 0,045 kg
• Taravikt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Nettovikt: 1,620 kg
• Bruttovikt: 1,75 kg
• Taravikt: 0,130 kg
• Antal konsumentförpackningar: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Nettovikt: 0,270 kg
• Bruttovikt: 0,29 kg
• Taravikt: 0,020 kg
• Antal konsumentförpackningar: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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