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Θήκη για το γοφό

Για κινητό τηλέφωνο

DLM1662
Κρατήστε το τηλέφωνό σας ασφαλές

με τη θήκη τριών στρώσεων για το γοφό
Με μέγεθος που χωρά μια μεγάλη ποικιλία από μικρά κινητά τηλέφωνα, η θήκη για το γοφό 
διαθέτει τρεις στρώσεις, για μέγιστη προστασία της συσκευής. Η ανθεκτική χυτή σχεδίαση 
προστατεύει την οθόνη, ενώ το αφρολέξ EVA απορροφά τους κραδασμούς των πτώσεων.

Προστασία με κομψότητα
• Λιτή και κομψή σχεδίαση

Προστασία καθ' οδόν
• Τρία στρώματα προστασίας

Έξυπνη σχεδίαση
• Ανθεκτικό κλιπ ζώνης για άμεση πρόσβαση στη συσκευή σας
• Πρακτική και κομψή σχεδίαση



 Ανθεκτικό κλιπ ζώνης
Το ανθεκτικό κλιπ ζώνης ασφαλίζει τη συσκευή 
στη ζώνη, την τσέπη ή το λουρί της τσάντας σας 
για άμεση πρόσβαση κάθε στιγμή.

Λιτή και κομψή σχεδίαση
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει 
τη συσκευή σας με στυλ.

Πρακτική και κομψή σχεδίαση
Με πρακτική και κομψή σχεδίαση, χωράει 
οπουδήποτε και σας συνοδεύει παντού.

Τρία στρώματα προστασίας
Τα τρία στρώματα παρέχουν εξαιρετική 
προστασία. Το εξωτερικό στρώμα είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό υφαντό ύφασμα. 
Το μεσαίο στρώμα περιέχει προδιαμορφωμένο 
αφρολέξ EVA με αεροθαλάμους για επιπλέον 
προστασία. Το εσωτερικό στρώμα από μαλακές 
μικροΐνες που δεν αφήνουν χνούδι, προστατεύει 
και καθαρίζει την πρόσοψη της συσκευής.
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Συμβατότητα με κινητά τηλέφωνα
• Κατάλληλη για τα εξής:: Blackberry Torch 9800, 

Blackberry Curve 8300, Blackberry Curve 8520, 
Blackberry Curve 8530 και άλλες συσκευές με 
διαστάσεις μικρότερες από 112 (Υ) x 63 (Π) x 18 
(Β) χιλ.

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο και πράσινο

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,16 x 17,8 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,091 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,046 κ.
• EAN: 87 12581 61062 3

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 18
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,39 x 28,58 x 18,54 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,041 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,81 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,231 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61062 0

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,78 x 13,67 x 9,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,318 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,135 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,183 κ.
• GTIN: 2 87 12581 61062 7
•
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