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Θήκη μαλακού 
περιβλήματος

για iPhone 4, 4S

DLM4344
Κορυφαία προστασία

με κομψό γυαλί
Η ευέλικτη αυτή θήκη διαθέτει ελκυστικό, μοντέρνο σχεδιασμό από γυαλί. Το 
προστατευτικό περίβλημα θωρακίζει τις άκρες και την πρόσοψη της συσκευής, 
προσφέροντας παράλληλα πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου.

Προστασία με κομψότητα
• Αντικραδασμική θήκη για σταθερό χειρισμό
• Εύκολη και γρήγορη προστασία στη στιγμή
• Προστατευτικό περίβλημα για τις γωνίες και την πρόσοψη

Προστασία καθ' οδόν
• Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωρά εύκολα στην τσέπη σας

Πρακτική πρόσβαση
• Πρόσβαση στα πλαϊνά πλήκτρα ελέγχου του iPhone και τη φωτογραφική μηχανή
• Καλυμμένα κουμπιά για προστασία από το δυνατό πάτημα



 Πλήρης πρόσβαση στο iPhone
Τα ανοίγματα στη θήκη επιτρέπουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου του iPhone, 
την υποδοχή σύνδεσης βάσης και τη 
φωτογραφική μηχανή για να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του iPhone 
ενώ παράλληλα το προστατεύετε στο εσωτερικό 
της θήκης.

Αντικραδασμική θήκη
Αυτή η θήκη έχει κατασκευαστεί από 
θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, ελαστομερές 
υψηλής απόδοσης που προσφέρει σταθερό 
χειρισμό και απορρόφηση των κραδασμών σε μία 
μοναδική θήκη.

Λεπτή σχεδίαση σε μικρό μέγεθος
Η λεπτή θήκη παρέχει επιπλέον προστασία χωρίς 
να προσθέτει όγκο, ώστε η συσκευή σας να χωρά 
εύκολα στην τσέπη ή την τσάντα σας και να 
παραμένει προστατευμένη ενώ είστε καθ' οδόν.

Προστατευτικό περίβλημα
Αυτή η θήκη περιβάλλει τη συσκευή, παρέχοντας 
προστασία στις γωνίες και περιμετρικά της 
πρόσοψης της συσκευής.
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Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 4

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Καθαρό
• Υλικά: Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη
• Μοτίβο: Γυαλί

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

10,16 x 17,78 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,101 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,056 κ.
• EAN: 87 12581 61068 5

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 18
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,39 x 28,58 x 18,54 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,75 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,81 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,94 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61068 2

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,78 x 13,67 x 9,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,29 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,135 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,155 κ.
• GTIN: 2 87 12581 61068 9
•
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