
 

 

Philips
Δύο θήκες σιλικόνης

για iPhone 4

DLM4340
Προστασία και βελτιωμένη λαβή

σε ποικιλία χρωμάτων
Οι δύο αυτές θήκες διαθέτουν την εσωτερική μας σχεδίαση ShockStop, αγκαλιάζοντας 
τη συσκευή σας και προστατεύοντάς την από τους κραδασμούς. Η θήκη προφυλάσσει 
την πρόσοψη της συσκευής, ενώ προσφέρει πλήρη πρόσβαση στα πλήκτρα ελέγχου.

Προστασία και σταθερός χειρισμός
• Σιλικόνη για σταθερό χειρισμό και προστασία
• Εύκολη και γρήγορη προστασία στη στιγμή

Προστασία καθ' οδόν
• Η κατασκευή κυψέλης αποκρούει τις δονήσεις και απορροφά τους κραδασμούς

Πρακτική πρόσβαση
• Πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης

Εκφραστείτε
• Διαλέξτε το αγαπημένο σας κομμάτι από την πολυσυσκευασία



 Προστατευτική σιλικόνη
Αυτή η θήκη είναι κατασκευασμένη από μαλακή 
σιλικόνη για σταθερό χειρισμό της συσκευής σας 
και προστασία της από φυσιολογική φθορά.

Πολυσυσκευασία: διαλέξτε το 
αγαπημένο σας κομμάτι
Με ποικιλία στιλ, μπορείτε να διαλέξετε το 
αγαπημένο σας κομμάτι ανάλογα με τη διάθεση 
της ημέρας. Εκφραστείτε και ταιριάξτε τη συσκευή 
με τη διάθεση και τα ρούχα σας.

Προστασία στη στιγμή
Η θήκη είναι κατασκευασμένη από ένα ανθεκτικό 
υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει 
απόλυτα με τη συσκευή σας. Η θήκη τοποθετείται 
εύκολα και γρήγορα, και προσθέτει ένα στρώμα 
προστασίας στη συσκευή σας.

ShockStop
Η ShockStop προστατεύει τις συσκευές χάρη στην 
τριπλή διάταξη που απορροφά τους κραδασμούς. 
Σε αντίθεση με τις συμπαγείς επιφάνειες που 
αποτελούν αγωγούς των δονήσεων, η χωρισμένη 
σε τμήματα επιφάνεια της ShockShock τους 
σταματά.
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Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 4

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Πράσινο και μπλε
• Υλικά: Σιλικόνη

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

12,7 x 17,8 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,091 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,046 κ.
• EAN: 87 12581 61074 6

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

46 x 38 x 42 εκ.
• Μικτό βάρος: 5,2 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,62 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,58 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61074 3

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,2 x 13,5 x 18,8 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,317 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,27 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,047 κ.
• GTIN: 2 87 12581 61074 0
•
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