
 

 

Philips
Beschermend etui

Voor mobiele telefoons

DLM1676
Dunne beschermhoes voor uw telefoon

in een sprankelende kleur
Dit dunne en stijlvol vormgegeven hoesje is geschikt voor verschillende grotere mobiele 
telefoons. Het etui-ontwerp is voorzien van schokabsorberend schuim voor optimale 
bescherming. Dankzij de handige sluiting haalt u uw toestel eenvoudig uit het hoesje.

Stijlvol en toch beschermd
• Sobere, stijlvolle vormgeving

Bescherming voor onderweg
• Drie beschermlagen
• Dun ontwerp, past perfect in uw zak

Slank design
• Handig en stijlvol ontwerp



 Sobere, stijlvolle vormgeving
Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te 
beschermen... in stijl!

Dun ontwerp, past perfect in uw zak
De slanke vormgeving biedt extra bescherming voor 
onderweg zonder extra volume, zodat uw toestel 
toch perfect in uw zak past.

Handig en stijlvol ontwerp
Het handige en stijlvolle ontwerp past altijd en 
overal.

Drie beschermlagen
De drie lagen bieden superieure bescherming. De 
buitenste laag is gemaakt van duurzaam geweven 
textiel. De middelste laag bestaat uit voorgevormd 
EVA-schuim met luchtcellen voor extra zachtheid. 
De binnenste laag van zacht , linamentvrij microfiber 
beschermt en reinigt de voorzijde van het apparaat.
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Compatibiliteit met mobiele telefoons
• Geschikt voor: Samsung Fascinate, Samsung 

Captivate, HTC Droid Incredible, Motorola Droid 
2 en andere apparaten kleiner dan 124 x 65 x 14 
mm (h x b x d)

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart en groen

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

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,101 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61063 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 18
• Omdoos (L x B x H): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Brutogewicht: 1,75 kg
• Nettogewicht: 0,81 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61063 7

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,29 kg
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61063 4
•
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