
 

 

Philips
Silikonowy futerał o 
wzmocnionych 
krawędziach

4S, do telefonu iPhone 4

DLM4345
Ochrona i pewny uchwyt

zabezpieczają przed uderzeniami oraz wstrząsami
Ten silikonowy futerał wyposażony jest we wzmocnienie krawędzi EdgeDefense, co 
umożliwia lepszy chwyt i ochronę przed uderzeniami, zapewniając bezpośredni dostęp 
do przycisków urządzenia. Funkcja ShockStop pozwala ograniczyć wstrząsy.

Atrakcyjna ochrona
• Wstrząsoodporny futerał zapewnia pewny chwyt

Pewny uchwyt i ochrona
• Silikon ułatwia chwytanie i zapewnia dodatkową ochronę

Ochrona w ruchu
• Pochłania uderzenia i wstrząsy, aby chronić delikatne krawędzie
• Konstrukcja w kształcie plastra miodu ogranicza drgania i wstrząsy

Wygodny dostęp
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego



 Dostęp do wszystkich przycisków 
sterujących
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących i złącza 
dokującego, dzięki czemu można korzystać z 
urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w 
futerale.

EdgeDefense
Funkcja EdgeDefense chroni krawędzie urządzenia, a 
więc miejsce, które najczęściej zostaje uszkodzone w 
momencie upadku. Smukły futerał, wykonany z 
elastycznego, wzmocnionego materiału, przyjmuje 
uderzenie i pochłania wstrząsy w najmocniejszym 
miejscu swojej konstrukcji.

ShockStop
Funkcja ShockStop chroni urządzenia dzięki mocnej, 
trzywarstwowej konstrukcji, która ogranicza 
wstrząsy. W przeciwieństwie do twardych 
powierzchni, które mogą przewodzić drgania, 
powierzchnia ShockShock składa się z kilku warstw, 
co pozwala im zapobiec.
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 4

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Grafitowy i czerwony
• Materiały: Silikon o podwójnej wytrzymałości

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,8 x 17 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,078 kg
• Waga netto: 0,024 kg
• Ciężar opakowania: 0,054 kg
• EAN: 87 12581 61070 8

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46 x 37,5 x 23 cm
• Waga brutto: 4,5 kg
• Waga netto: 0,864 kg
• Ciężar opakowania: 3,636 kg
• GTIN: 1 87 12581 61070 5

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,3 x 14 x 17,5 cm
• Waga brutto: 0,62 kg
• Waga netto: 0,144 kg
• Ciężar opakowania: 0,476 kg
• GTIN: 2 87 12581 61070 2
•
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