
 

 

Philips
Två hårda skalfodral

för iPhone 4 och 4S

DLM4307
Skydda din enhet med ett hårt skalfodral

som är starkt och lätt
De här hårda skalfodralen är starka och strömlinjeformade och skyddar utan att vara i 
vägen, så din enhet ryms utan problem i fickan eller i väskan. Fodralen finns i 2 färger och 
är enkla att knäppa fast.

Starkt skydd
• Kristallklart fodral i polykarbonat
• Snabbt och enkelt skydd

Skydd i farten
• Tunn design som får plats i fickan

Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

Fodral i polykarbonat
Det här hårda fodralet är tillverkat i 
motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både 
kraftfullt och genomskinligt skydd för din enhet.

Tunn design i behändigt fickformat
Den tunna designen ger skydd utan att avsevärt öka 
omfånget, så att din enhet fortfarande får plats i 
fickan eller i väskan för skydd i farten.

Snabbt och enkelt skydd
Fodralet är gjort av ett tåligt material som är 
specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och 
lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design och finish
• Färg(er): Träkol och blå
• Material: Polykarbonat

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17,5 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,079 kg
• Nettovikt: 0,022 kg
• Taravikt: 0,057 kg
• EAN: 87 12581 63838 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 43,5 x 36,5 x 20,8 cm
• Bruttovikt: 4,1 kg
• Nettovikt: 0,792 kg
• Taravikt: 3,308 kg
• GTIN: 1 87 12581 63838 9

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovikt: 0,6 kg
• Nettovikt: 0,132 kg
• Taravikt: 0,468 kg
• GTIN: 2 87 12581 63838 6
•
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