
 

 

Philips
Twee siliconen hoezen

voor iPhone 4, 4S

DLM4313
Bescherming en betere grip

in diverse kleuren
Deze twee hoezen met ons eigen ShockStop-ontwerp beschermen uw apparaat tegen 
schokken. De volledige bescherming zorgt ervoor dat de voorkant van uw apparaat niet 
beschadigd kan raken terwijl u alle knoppen nog gewoon kunt bedienen.

Volledige bescherming, optimale grip
• Een siliconenbeschermhoes geeft extra grip en bescherming
• Snelle en eenvoudige bescherming

Bescherming voor onderweg
• Honingraatconstructie vermindert trillingen en absorbeert schokken

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Voeg een persoonlijk tintje toe
• Met het multi-pack kunt u telkens weer een andere favoriet kiezen



 Siliconenbescherming
Deze hoes is gemaakt van zachte siliconen die een 
stroeve laag toevoegen aan uw speler en het 
apparaat beschermen tegen slijtage door dagelijks 
gebruik.

Multi-pack: kies uw favoriet
Er is een ruime keuze aan stijlen, dus u kunt elke dag 
een andere favoriete stijl kiezen. Laat zien wie u bent 
en pas de stijl aan uw kleding, stemming of speler aan.

Bescherming in een handomdraai
Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat 
speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect 
past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in 
de hoes gedaan, waardoor het extra wordt 
beschermd.

ShockStop
ShockStop beschermt apparaten met een isolerende 
constructie met een driehoekpatroon die schokken 
absorbeert. In tegenstelling tot een vlak oppervlak 
dat trilling kan geleiden, onderbreekt en stopt het 
gesegmenteerde patroon van het ShockStop-
oppervlak trillingen.
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Doorzichtig en zwart
• Materialen: Siliconen

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

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61075 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 38 x 42 cm
• Brutogewicht: 5,2 kg
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 61075 0

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Brutogewicht: 0,317 kg
• Nettogewicht: 0,27 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
• GTIN: 2 87 12581 61075 7
•
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