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Zabezpieczenie i lepszy uchwyt

w wybranym kolorze
Te dwa futerały zostały wyposażone w funkcję ShockStop, amortyzującą uderzenia i 
chroniącą przed wstrząsami. Elastyczne zabezpieczenie chroni przód urządzenia, 
zapewniając jednocześnie pełny dostęp do przycisków.

Pewny uchwyt i ochrona
• Silikon ułatwia chwytanie i zapewnia dodatkową ochronę
• Wygodna, szybka i prosta ochrona

Ochrona w ruchu
• Konstrukcja w kształcie plastra miodu ogranicza drgania i wstrząsy

Wygodny dostęp
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego

Wyraź siebie
• Multizestaw umożliwia wybranie ulubionego modelu



 Ochronny silikon
Futerał ten jest wykonany z miękkiego silikonu, który 
ułatwia pewne chwytanie odtwarzacza oraz chroni 
przed zarysowaniem i zniszczeniem urządzenia.

Multizestaw: wybierz ulubiony model
Możesz wybrać swój ulubiony model rano, a potem 
zmienić go następnego dnia. Wyraź siebie – 
odpowiednio dobierz strój i odtwarzacz do swojego 
nastroju.

Wygodna ochrona
Futerał został wykonany z wytrzymałego materiału, 
który wyprodukowano specjalnie dla odpowiedniego 
modelu urządzenia. Ten futerał, który można szybko 
i łatwo założyć, zapewnia dodatkową warstwę 
ochronną dla Twojego urządzenia.

ShockStop
Funkcja ShockStop chroni urządzenia dzięki mocnej, 
trzywarstwowej konstrukcji, która ogranicza 
wstrząsy. W przeciwieństwie do twardych 
powierzchni, które mogą przewodzić drgania, 
powierzchnia ShockShock składa się z kilku warstw, 
co pozwala im zapobiec.
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 4

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Przezroczysty i czarny
• Materiały: Silikon

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61075 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46 x 38 x 42 cm
• Waga brutto: 5,2 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 3,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 61075 0

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 2 87 12581 61075 7
•
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