
 

 

Philips
3-i-1 sportsetui med 
armbånd og clip

til iPhone 4, 4S

DLM1399
Sportsetui, clip og armbånd

med reflekterende detaljer for øget sikkerhed
Dette sportsetui har et fuldt justerbart armbånd, der giver tæt pasform, beskyttelse af 
afspilningsskærmen, og en clip, der kan roteres 360 grader for nem visning. Fremstillet af 
polstret neopren med reflekterende detaljer for øget sikkerhed.

Flere positionsmuligheder
• Justerbart armbånd til sportsbrug sikrer bedre pasform
• Brug etuiet med eller uden det medfølgende armbånd

Smart design
• Den robuste bælteclip gør, at du altid har din enhed lige ved hånden
• Clip kan roteres 320 grader for nem visning
• Refleksdetaljer giver øget sikkerhed

Skærmbeskyttelse
• Etuiet har integreret skærmbeskyttelse



 Robust bælteclip
Den robuste bælteclip fastgør din enhed til dit bælte, 
din lomme eller en strop i din taske, så den er lige 
ved hånden.

Brug med eller uden armbånd
Fantastisk til træning eller afslapning. Det 
medfølgende armbånd kan tages af, så du kan vælge 
at bruge etuiet med eller uden armbånd afhængigt af, 
hvordan du vil bruge det.

Justerbart armbånd til sportsbrug
Det justerbare armbånd kan tilpasses en lang række 
armstørrelser og spændes fast med velcro, så du har 
din enhed lige ved hånden, når du bevæger dig.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design og finish
• Farve(r): Sort
• Materialer: Neopren

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 4 cm
• Bruttovægt: 0,12 kg
• Nettovægt: 0,06 kg
• Taravægt: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 58956 1

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 57,5 x 27,3 x 32,4 cm
• Bruttovægt: 6,3 kg
• Nettovægt: 2,16 kg
• Taravægt: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

26 x 18,5 x 15 cm
• Bruttovægt: 0,9 kg
• Nettovægt: 0,36 kg
• Taravægt: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•
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