
 

 

Philips
Carcasă sportivă 3 în 1 cu 
bandă de fixare pe braţ și 
clemă

pentru iPhone 4

DLM1399
Carcasă sportivă, clemă şi bandă de braţ

cu accente reflectorizante pentru siguranţă
Această carcasă sportivă dispune de o bandă de braţ complet reglabilă pentru o fixare fermă, 
protecţie accesibilă a ecranului şi o clemă care se roteşte la 360 de grade pentru vizionare uşoară. 
Fabricată din căptuşeală din neopren cu accente reflectorizante pentru siguranţă suplimentară.

Poziţionare versatilă
• Bandă reglabilă pentru sport
• Utilizaţi carcasa cu sau fără banda de fixare pe braţ inclusă

Design inteligent
• Clema robustă pentru curea vă menţine dispozitivul la îndemână
• Clema se rotește la 320 de grade pentru o vizionare ușoară
• Accente reflectorizante furnizează siguranţă suplimentară

Protecţie pentru ecran
• Husa oferă protecţie pentru ecran încorporată



 Clemă robustă pentru curea
Clema robustă pentru curea asigură o prindere 
sigură a dispozitivului de cureaua, buzunarul sau 
bareta genţii dumneavoastră, astfel încât să fie mereu 
la îndemână.

Utilizare cu sau fără bandă de fixare pe 
braţ
Excelentă pentru exerciţii fizice și plimbări. Banda de 
fixare pe braţ inclusă este detașabilă, astfel încât 
puteţi alege să utilizaţi carcasa cu sau fără banda de 
fixare pe braţ în funcţie de modul în care doriţi să o 
utilizaţi.

Bandă reglabilă pentru sport
Banda reglabilă se întinde pentru a se potrivi comod 
unei game largi de dimensiuni ale braţului și este 
fixată cu Velcro pentru a vă menţine dispozitivul în 
apropiere în timpul oricărei activităţi.
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 4

Design și finisare
• Culori: Negru
• Materiale: Neopren

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 17,8 x 4 cm
• Greutate brută: 0,12 kg
• Greutate netă: 0,06 kg
• Greutate proprie: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 58956 1

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 57,5 x 27,3 x 32,4 cm
• Greutate brută: 6,3 kg
• Greutate netă: 2,16 kg
• Greutate proprie: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 26 x 18,5 x 15 cm
• Greutate brută: 0,9 kg
• Greutate netă: 0,36 kg
• Greutate proprie: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•
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