
 

 

Philips
Bolsa de protecção

Para telemóvel

DLM1676
Proteja o seu telefone numa bolsa fina

com uma explosão de cor
Utilize este estojo moldado elegante e moderno para proteger vários modelos de telemóveis maiores. 

O design de bolsa dispõe de uma cobertura completa e de uma espuma que absorve os choques para 

uma protecção ideal do dispositivo. A aba de fecho fácil ajuda-o a remover facilmente o dispositivo da 

bolsa.

Protecção atractiva
• Design simples e elegante

Protecção em viagem
• Três camadas de protecção
• Design fino que cabe facilmente no seu bolso

Design inteligente
• Design prático e elegante



 Design simples e elegante
Esta capa é concebida para fornecer protecção ao 
seu dispositivo - com estilo.

Design fino, que cabe no bolso
O design fino confere protecção com aumento 
mínimo de volume, para que o seu dispositivo 
continue a caber facilmente no seu bolso ou saco 
para protecção em viagem.

Design prático e elegante
O design prático e elegante adapta-se a qualquer 
local e vai a todo o lado.

Três camadas de protecção
As três camadas fornecem uma protecção superior. 
A camada exterior consiste em têxtil resistente. A 
camada intermédia é composta por espuma EVA 
pré-moldada com células de ar para almofadar a 
bolsa. A camada interior em microfibra macia e sem 
pêlos protege e limpa o ecrã do dispositivo.
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Compatibilidade com telemóveis
• Compatível com os seguintes modelos: Samsung 

Fascinate, Samsung Captivate, HTC Droid 
Incredible, Motorolla Droid 2 e outros dispositivos 
com tamanho inferior a 124 mm de altura x 65 mm 
de largura x 14 mm de espessura

Design e acabamento
• Cor(es): Preto e verde

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61063 0

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 18
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso líquido: 0,81 kg
• Tara: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61063 7

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso líquido: 0,135 kg
• Tara: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61063 4
•
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