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Προστατευτική θήκη

Για κινητό τηλέφωνο

DLM1676
Προστατέψτε το τηλέφωνό σας με μια λεπτή θήκη
σε υπέροχα, φωτεινά χρώματα
Με αυτήν την κομψή χυτή θήκη, μπορείτε να προστατέψετε μια μεγάλη ποικιλία από κινητά 

τηλέφωνα μεγάλου μεγέθους. Η σχεδίαση της θήκης περιλαμβάνει κάλυμμα και αφρολέξ που 

απορροφά τους κραδασμούς, για βέλτιστη προστασία της συσκευής. Το εύκολο κούμπωμα σας 

βοηθά να αφαιρείτε εύκολα τη συσκευή.

Προστασία με κομψότητα
• Λιτή και κομψή σχεδίαση

Προστασία καθ' οδόν
• Τρία στρώματα προστασίας
• Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωρά εύκολα στην τσέπη σας

Έξυπνη σχεδίαση
• Πρακτική και κομψή σχεδίαση



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

Λεπτή σχεδίαση σε μικρό μέγεθος
Η λεπτή θήκη παρέχει επιπλέον προστασία χωρίς 
να προσθέτει όγκο, ώστε η συσκευή σας να χωρά 
εύκολα στην τσέπη ή την τσάντα σας και να 
παραμένει προστατευμένη ενώ είστε καθ' οδόν.

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:: Samsung Fascinate, 

Samsung Captivate, HTC Droid Incredible, 
Motorola Droid 2 και άλλες συσκευές με 
διαστάσεις μικρότερες από 124 (Υ) x 65 (Π) x 14 
(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 17,78 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,101 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,056 κ.
• EAN: 87 12581 61063 0

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

32,39 x 28,58 x 18,54 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,75 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,81 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,94 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61063 7

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

17,78 x 13,67 x 9,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,29 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,135 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,155 κ.
• GTIN: 2 87 12581 61063 4
•

Προδιαγραφές
Προστατευτική θήκη
Για κινητό τηλέφωνο  

http://www.philips.com

