
 

 

Philips
3-i-1 sportfodral med 
armband och klämma

för iPhone 4 och 4S

DLM1399
Sportfodral, klämma och armband

med reflekterande detaljer för ökad säkerhet
Det här sportfodralet har ett helt justerbart armband för perfekt passform, genomskinligt 
skärmskydd och en klämma som kan roteras 360 grader för enkel visning. Fodralet är 
tillverkat av vadderad neopren med reflekterande detaljer för ökad säkerhet.

Mångsidig hantering
• Justerbart sportarband för bättre passform
• Använd fodralet med eller utan det medföljande armbandet

Smart design
• Med den stabila bälteshållaren kan du ha enheten nära till hands.
• Klämman roterar 320 grader för enkel visning
• Reflekterande detaljer som ger dig extra säkerhet

Skärmskydd
• Fodralet ger inbyggt skärmskydd



 Stabil bälteshållare
Med hjälp av den stabila bälteshållaren kan du fästa 
enheten vid bältet, fickan eller axelremmen på väskan 
så att du alltid har den nära till hands.

Använd med eller utan armband
Perfekt när du tränar eller slappar. Eftersom det 
medföljande armbandet kan tas bort kan du välja om 
du vill använda fodralet med eller utan armband, 
beroende på vad du ska göra.

Justerbart sportarmband
Det justerbara armbandet sträcks ut och passar 
bekvämt de flesta armstorlekar. Det fästs med 
kardborreband så att du har enheten nära dig när du 
rör på dig.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design och finish
• Färg(er): Black
• Material: Neopren

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

12,7 x 17,8 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,12 kg
• Nettovikt: 0,06 kg
• Taravikt: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 58956 1

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 57,5 x 27,3 x 32,4 cm
• Bruttovikt: 6,3 kg
• Nettovikt: 2,16 kg
• Taravikt: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 26 x 18,5 x 15 cm
• Bruttovikt: 0,9 kg
• Nettovikt: 0,36 kg
• Taravikt: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
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