
 

 

Philips
3-in-1 sporthoes met 
armband en clip

voor iPhone 4, 4S

DLM1399
Sporthoes, clip en armband

met reflecterende accenten voor extra veiligheid
Deze sporthoes heeft een volledig instelbare armband die altijd past, een doorzichtig venster 
dat beschadiging van het scherm voorkomt en een 360-graden draaibare clip voor optimaal 
zicht. Gemaakt van zacht neopreen, met reflecterende accenten voor extra zichtbaarheid.

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden
• Verstelbare sportarmband voor optimaal comfort
• De hoes met of zonder de meegeleverde armband gebruiken

Slank design
• Door de stevige riemclip hebt u uw apparaat altijd bij de hand
• Clip is 360 graden draaibaar voor optimaal zicht
• Reflecterende accenten voor extra veiligheid

Schermbescherming
• Het etui biedt ingebouwde bescherming van het scherm



 Stevige riemclip
Met de stevige riemclip kunt u het apparaat veilig aan 
uw riem, zak of tas bevestigen, zodat u het altijd bij 
de hand hebt.

Met of zonder armband gebruiken
Handig bij het sporten of voor onderweg. De 
meegeleverde armband is verwijderbaar, zodat u zelf 
kunt kiezen of u de hoes met of zonder de armband 
wilt gebruiken.

Verstelbare sportarmband
De verstelbare armband rekt uit en past comfortabel 
om de meeste armen. De armband is voorzien van 
klittenband, waardoor u uw apparaat altijd bij de 
hand hebt, wat u ook doet.
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Neopreen

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

12,7 x 17,8 x 4 cm
• Brutogewicht: 0,12 kg
• Nettogewicht: 0,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 58956 1

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 57,5 x 27,3 x 32,4 cm
• Brutogewicht: 6,3 kg
• Nettogewicht: 2,16 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 26 x 18,5 x 15 cm
• Brutogewicht: 0,9 kg
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•
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