
 

 

Philips
Dve silikónové puzdrá

pre iPhone 4, 4S

DLM4313
Ochrana a vylepšené uchopenie

v širokej farebnej škále
Tieto dve puzdrá ukrývajú vo svojom vnútri náš dizajn typu ShockStop, ktorý vystuží priestor 
okolo vášho zariadenia, aby ho ochránil pred otrasmi. Ochrana s jednoduchým nasadením 
ochráni prednú stranu vášho zariadenia a zároveň ponúka úplný prístup k ovládacím prvkom.

Uchytiteľná ochrana
• Silikón zlepšuje uchytenie a ochranu
• Rýchla a jednoduchá ochrana lusknutím prsta

Ochrana na cestách
• Plástová konštrukcia tlmí vibrácie a znižuje otrasy

Pohodlný prístup
• Prístup k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku

Vyjadrite sa
• Hromadné balenie umožňuje vybrať si obľúbený štýl a meniť ho



 Ochranný silikón
Toto puzdro je vyrobené z jemného silikónu, ktorý 
pridáva vrstvu uchytenia pre váš prehrávač, zatiaľ čo 
tiež chráni vaše zariadenie pred bežným 
opotrebovaním.

Hromadné balenie: Vyberte si obľúbený 
štýl
S množstvom rôznych štýlov dostupných na výber si 
môžete zvoliť obľúbený štýl na aktuálny deň a potom 
ho ďalší deň opäť zmeniť. Vyjadrite sa – prispôsobte 
ho vášmu oblečeniu, nálade alebo prehrávaču.

Ochrana lusknutím prsta
Toto puzdro je vyrobené z odolného materiálu, 
ktorý je vyformovaný špeciálne podľa tvaru vášho 
zariadenia. Puzdro sa rýchlo a jednoducho nasadzuje 
a pokryje zariadenie ochrannou vrstvou.

ShockStop
ShockStop chráni zariadenie pomocou konštrukcie s 
tromi stenami, ktorá znižuje otrasy. Na rozdiel od 
pevného povrchu, ktorý vedie vibrácie, 
segmentovaný vzor povrchu puzdra ShockShock 
prerušuje a zastavuje rezonanciu.
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Číra a čierna
• Materiály: Silikónový

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

12,7 x 17,8 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,091 kg
• Čistá hmotnosť: 0,045 kg
• Hmotnosť obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61075 3

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 46 x 38 x 42 cm
• Hmotnosť brutto: 5,2 kg
• Čistá hmotnosť: 1,62 kg
• Hmotnosť obalu: 3,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 61075 0

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,317 kg
• Čistá hmotnosť: 0,27 kg
• Hmotnosť obalu: 0,047 kg
• GTIN: 2 87 12581 61075 7
•

Technické údaje
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