
 

 

Philips
Két szilikon tok

iPhone 4-hez, 4S-hez

DLM4340
Védelem és javított fogás

több különböző színben
Ez a két tok a belső ShockStop kialakításnak köszönhetően kipárnázott védelmet nyújt az 
eszköz számára és megvédi a rázkódástól. A körbeburkoló védelem megvédi az eszköz 
felszínét, emellett a kezelőszervek működtetését is lehetővé teszi.

Kézreálló védelem
• A szilikon révén a telefon jól megragadható, és védelme is biztosított
• Gyors és egyszerű védelem egy pillanat alatt

Menet közbeni védelem
• A méhsejt szerkezetű kialakítás elvezeti a rezgést és elnyeli az ütéseket

Kényelmes hozzáférés
• Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz

A kifejezés szabadsága
• A több tokot tartalmazó csomagból (Multi-pack) kiválaszthatja az Önnek éppen megfelelőt.



 Szilikon védőréteg
Ez a tok lágy szilikonból készült, mely egyrészt 
védőréteget képez a telefon felületén, másrészt védi 
a készüléket a hétköznapi elhasználódástól.

Multi-pack: Kiválaszthatja aznapi 
kedvencét
A több eltérő stílusnak köszönhetően mindig 
kiválaszthatja az aznapi kedvencét, és kedve szerint 
másnap lecserélheti egy másikra. Élvezze az 
önkifejezés lehetőségét - válasszon a 
megjelenéséhez, hangulatához vagy lejátszójához illő 
tokot.

Védelem egy pillanat alatt
A tartós anyagból, speciálisan készített tok 
tökéletesen illeszkedik az Ön készülékéhez. A tok a 
védőréteggel egyszerűen és gyorsan használatba 
vehető.

ShockStop
A ShockStop háromfalú, ütéselnyelő kialakítás 
védelmet jelent az eszközök számára. A rezgést 
vezető szilárd felületekkel ellentétben, a szegmentált 
ShockShock felszín megszakítja és megszünteti a 
visszaverődést.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 4

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Zöld és kék
• Anyagok: Szilikon

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,045 kg
• Táratömeg: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61074 6

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 46 x 38 x 42 cm
• Bruttó tömeg: 5,2 kg
• Nettó tömeg: 1,62 kg
• Táratömeg: 3,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 61074 3

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttó tömeg: 0,317 kg
• Nettó tömeg: 0,27 kg
• Táratömeg: 0,047 kg
• GTIN: 2 87 12581 61074 0
•
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