Philips
Skyddsfodral i silikon

för iPhone 4 och 4S
DLM4345

Skydd och halkskydd
för bättre stötdämpning
Det här silikonfodralet innehåller Philips skyddsdesign EdgeDefense som förbättrar grepp
och stötdämpning, och du kommer åt enhetens kontroller genom fodralet. Det invändiga
ShockStop-mönstret bidrar också till att dämpa stötar.
Attraktivt skydd
• Stötdämpande fodral som även ger ett bättre grepp
Greppbart skydd
• Silikon som skyddar och ger ett bättre grepp
Skydd i farten
• Stötdämpande för att skydda ömtåliga kanter
• Nätmönstrad struktur avleder vibrationer och verkar stötdämpande
Bekvämt och lätthanterligt
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen
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Skyddsfodral i silikon
för iPhone 4 och 4S

Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design och finish

• Färg(er): Kolsvart och röd
• Material: Silikon med två olika hårdhetsgrader

Förpackningens mått
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ av hyllplacering: Dummy
Förpackningstyp: Dummy
Antal produkter som medföljer: 1
Förpackningens mått (B x H x D):
12,8 x 17 x 2,5 cm
Bruttovikt: 0,078 kg
Nettovikt: 0,024 kg
Taravikt: 0,054 kg
EAN: 87 12581 61070 8

Funktioner
Yttre kartong

•
•
•
•
•
•

Antal konsumentförpackningar: 36
Yttre kartong (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
Bruttovikt: 4,5 kg
Nettovikt: 0,864 kg
Taravikt: 3,636 kg
GTIN: 1 87 12581 61070 5

Inre kartong

•
•
•
•
•
•

Antal konsumentförpackningar: 6
Inre kartong (L x B x H): 20,3 x 14 x 17,5 cm
Bruttovikt: 0,62 kg
Nettovikt: 0,144 kg
Taravikt: 0,476 kg
GTIN: 2 87 12581 61070 2
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Tillgång till samtliga kontroller

Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt
komma åt samtliga kontroller och
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten
även när den ligger i fodralet.

EdgeDefense

EdgeDefense skyddar enhetens kanter – där de flesta
tappskador uppstår. EdgeDefense är konformad och
gjord av ett flexibelt, förstärkt material som avleder
åverkan och verkar stötdämpande.

ShockStop

ShockStop skyddar enheter tack vare sin klädda triform-konstruktion som verkar stötdämpande. En
solid yta kan leda vibrationer vidare, men med
ShockStops segmenterade ytmönster avleds och
stoppas vibrationerna.

