
 

 

Philips
Ochranné puzdro

Pre mobilný telefón

DLM1677
Chráňte svoj telefón pomocou tenkého puzdra
so žiarivou farbou
Toto elegantné a štýlovo lisované puzdro je vhodné na ochranu širokej škály menších 
mobilných telefónov. Pena, ktorá pohlcuje otrasy a zakrýva celý telefón, poskytuje optimálnu 
ochranu zariadenia. Zariadenie môžete z puzdra jednoducho vybrať potiahnutím za pútko.

Atraktívna ochrana
• Jednoduchý, štýlový dizajn

Ochrana na cestách
• Tri ochranné vrstvy
• Štíhly dizajn jednoducho vkĺzne do vášho vrecka

Praktický dizajn
• Pohodlný a štýlový dizajn



 Jednoduchý, štýlový dizajn
Toto puzdro bolo navrhnuté na štýlovú ochranu 
vášho zariadenia.

Štíhly dizajn vhodný do vrecka
Štíhly dizajn zvyšuje ochranu bez nadmerného 
zväčšenia rozmerov, takže zariadenie aj teraz bez 
problémov vkĺzne do vášho vrecka či tašky a zaistí 
ochranu na cestách.

Pohodlný a štýlový dizajn
Pohodlný a štýlový dizajn sa zmestí všade a môžete si 
ho vziať kamkoľvek.

Tri ochranné vrstvy
Tri ochranné vrstvy poskytujú zvýšenú ochranu. 
Vonkajšia vrstva je vyrobená z odolnej tkanej látky. 
Stredná vrstva pozostáva z tvarovanej vzdušnej EVA 
peny na mäkkú výstuž. Mäkká mikrovláknová 
vnútorná vrstva, ktorá nezanecháva vlákna, zabraňuje 
poškriabaniu a čistí povrch zariadenia.
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Kompatibilita s mobilnými telefónmi
• Vhodný pre modely: Blackberry Curve 8300, 

Blackberry Curve 8520, Blackberry Curve 8530, 
Blackberry Torch 9800 a ostatné zariadenia do 
rozmerov 112 mm (V) x 63 mm (Š) x 18 mm (H)

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Čierna a zelená

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

10,16 x 17,78 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,101 kg
• Čistá hmotnosť: 0,045 kg
• Hmotnosť obalu: 0 056 kg
• EAN: 87 12581 61064 7

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 18
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Hmotnosť brutto: 1,75 kg
• Čistá hmotnosť: 0,81 kg
• Hmotnosť obalu: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61064 4

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 3
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,29 kg
• Čistá hmotnosť: 0,135 kg
• Hmotnosť obalu: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61064 1
•
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