
 

 

Philips
Silikónové ochranné 
puzdro

pre iPhone 4, 4S

DLM4345
Ochrana a protišmykové zabezpečenie

pre lepšie pohlcovanie nárazov a otrasov
Toto silikónové puzdro je vybavené ochranným prvkom Philips EdgeDefense, ktorý 
umožňuje lepšie uchopenie, tlmí nárazy a súčasne dovoľuje používať ovládacie prvky 
zariadenia jemným stlačením. Tlmiť otrasy pomáha aj vnútorný vzor ShockStop.

Atraktívna ochrana
• Puzdro pohlcujúce otrasy zlepšuje aj držanie

Uchytiteľná ochrana
• Silikón zlepšuje uchytenie a ochranu

Ochrana na cestách
• Pohlcuje nárazy a otrasy, takže chráni zraniteľné hrany
• Plástová konštrukcia tlmí vibrácie a znižuje otrasy

Pohodlný prístup
• Prístup k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku



 Prístup k všetkým ovládacím prvkom
Otvory na tomto puzdre umožňujú pohodlný prístup 
k všetkým ovládacím prvkom a konektoru doku, 
takže môžete svoje zariadenie použiť, zatiaľ čo je 
chránené v puzdre.

EdgeDefense
EdgeDefense chráni hrany zariadenia – kde pri páde 
dochádza k najväčšiemu poškodeniu. EdgeDefense, 
vyrobený z flexibilného zosilneného materiálu s 
polguľovitým tvarom tlmí nárazy a pohlcuje otrasy v 
najsilnejšom bode svojho tvaru.

ShockStop
ShockStop chráni zariadenie pomocou konštrukcie s 
tromi stenami, ktorá znižuje otrasy. Na rozdiel od 
pevného povrchu, ktorý vedie vibrácie, 
segmentovaný vzor povrchu puzdra ShockShock 
prerušuje a zastavuje rezonanciu.
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Uhľovočierna a červená
• Materiály: Silikón v 2 durometroch

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Typ balenia: Figurína
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 12,8 x 17 x 2,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,078 kg
• Čistá hmotnosť: 0,024 kg
• Hmotnosť obalu: 0,054 kg
• EAN: 87 12581 61070 8

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 46 x 37,5 x 23 cm
• Hmotnosť brutto: 4,5 kg
• Čistá hmotnosť: 0,864 kg
• Hmotnosť obalu: 3,636 kg
• GTIN: 1 87 12581 61070 5

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 20,3 x 14 x 17,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,62 kg
• Čistá hmotnosť: 0,144 kg
• Hmotnosť obalu: 0,476 kg
• GTIN: 2 87 12581 61070 2
•

Technické údaje
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