
 

 

Philips
Husă de protecţie

Pentru telefonul mobil

DLM1676
Protejaţi-vă telefonul cu o husă subţire,

viu colorată
Utilizaţi această carcasă turnată, zveltă şi elegantă, pentru a proteja o varietate de telefoane mobile de 

dimensiuni mai mari. Designul husei include un burete care asigură protecţie completă şi absoarbe 

şocurile, pentru protejarea optimă a dispozitivului dvs. Banda de închidere care se trage uşor vă ajută să 

scoateţi dispozitivul din husă.

Protecţie atractivă
• Design simplu, elegant

Protecţie în mișcare
• Cu trei straturi de protecţie
• Designul subţire intră cu ușurinţă în buzunarul dvs.

Design inteligent
• Design comod și elegant



 Design simplu, elegant
Această carcasă este proiectată să vă asigure 
protecţie pentru dispozitiv - cu stil.

Design subţire, ușor de purtat în 
buzunar
Designul subţire adaugă protecţie cu un volum 
adăugat minim, astfel încât dispozitivul dvs. să încapă 
ușor în buzunar sau în poșetă pentru protecţie în 
mișcare.

Design comod și elegant
Designul comod și elegant se încadrează oriunde.

Cu trei straturi de protecţie
Trei straturi oferă protecţie superioară. Stratul 
exterior este fabricat din ţesătură durabilă. Stratul 
din mijloc constă din spumă EVA preformată cu 
celule de aer pentru a adăuga amortizare. Stratul 
interior din microfibră moale, fără scame protejează 
și curăţă suprafaţa dispozitivului.
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Compatibilitatea cu telefoanele mobile
• Este compatibilă cu următoarele modele:: Samsung 

Fascinate, Samsung Captivate, HTC Droid 
Incredible, Motorolla Droid 2 și alte dispozitive cu 
dimensiuni mai mici de 124 mm (înălţime) x 65 mm 
(lăţime) x 14 mm (grosime)

Design și finisare
• Culori: Negru și verde

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,101 kg
• Greutate netă: 0,045 kg
• Greutate proprie: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61063 0

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 18
• Cutie exterioară (L x L x Î): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Greutate brută: 1,75 kg
• Greutate netă: 0,81 kg
• Greutate proprie: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61063 7

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Greutate brută: 0,29 kg
• Greutate netă: 0,135 kg
• Greutate proprie: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61063 4
•
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