
 

 

Philips
Støddæmpende 
silikoneetui

til iPhone 4, 4S

DLM4345
Beskyttelse plus skridsikkerhed

giver bedre slag- og stødabsorbering
Dette silikoneetui har Philips EdgeDefense-støddæmperdesign, som forbedrer greb og 
slagbeskyttelse, samtidig med at du får gennemtryksadgang til enhedens taster. Det 
indvendige ShockStop-mønster hjælper også med at dæmpe stød.

Charmerende beskyttelse
• Stødabsorberende etui, der giver greb

Håndgribelig beskyttelse
• Silikone giver bedre gribefasthed og bedre beskyttelse

Beskyttelse på farten
• Absorberer slag og stød for at beskytte udsatte kanter
• Vaffelkonstruktion, der eliminerer vibrationer og dæmper stød

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket



 Adgang til alle knapper
Åbningerne i dette etui muliggør praktisk adgang til 
alle knapper samt tilslutningsstikket, så du kan bruge 
din enhed, alt imens den er beskyttet inde i etuiet.

EdgeDefense
EdgeDefense beskytter enhedens kanter - der hvor 
de fleste skader sker, når enheden tabes. 
EdgeDefense afbøder slag og absorberer stød på de 
stærkeste punkter i designet vha. det fleksible, 
forstærkede materiale i kugleform.

ShockStop
ShockStop beskytter enheder med en indelukket, 
tredelt konstruktion, der dæmper stød. Til forskel 
fra en massiv konstruktion, der kan være 
vibrationsledende, afbryder og stopper ShockShocks 
segmenterede overflademønster genvibration.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design og finish
• Farve(r): Grå og rød
• Materialer: Silikone i to hårdheder

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Emballagetype: Dummy
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,8 x 17 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,078 kg
• Nettovægt: 0,024 kg
• Taravægt: 0,054 kg
• EAN: 87 12581 61070 8

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Bruttovægt: 4,5 kg
• Nettovægt: 0,864 kg
• Taravægt: 3,636 kg
• GTIN: 1 87 12581 61070 5

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

20,3 x 14 x 17,5 cm
• Bruttovægt: 0,62 kg
• Nettovægt: 0,144 kg
• Taravægt: 0,476 kg
• GTIN: 2 87 12581 61070 2
•
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