
 

 

Philips
Viacvrstvové ochranné 
puzdro

pre iPhone 4, 4S

DLM4348
Dve vrstvy do seba zapadajú a poskytujú

ochranu a jedinečný vzhľad
Jedinečný dizajn ArmaDuo v sebe spája tvrdý plastový povrch s pogumovanou vnútornou 
vrstvou. Tieto vrstvy spoločne poskytujú vylepšenú ochranu proti úderom a nárazom. 
Vnútorná vrstva je dostupná v dvoch rôznych farebných vyhotoveniach.

Atraktívna ochrana
• Zábavné a úžasné farebné kombinácie

Ochrana na cestách
• Plástová konštrukcia tlmí vibrácie a znižuje otrasy
• Dvojvrstvová pevná a mäkká ochrana pred nárazmi a otrasmi
• Štíhly dizajn jednoducho zapadne do vašej tašky
• Tvrdý plastový povrch chráni pred nárazmi
• Pogumovaná vnútorná vrstva chráni pred otrasmi.

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.

Tenký dizajn
Toto puzdro bolo navrhnuté tak, aby zvýšilo ochranu 
pri najmenšom možnom objeme, takže môžete svoje 
zariadenie počas cesty bezpečne prenášať v taške 
alebo plecniaku.

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.

Zábavné a úžasné farby
Zábavné a úžasné farebné kombinácie každej vrstvy 
puzdra vám umožňujú vyjadriť svoj štýl a zároveň 
ochránia vaše zariadenie pred otrasmi a nárazmi.

Tvrdý plastový povrch
Tvrdý plastový povrch tvorí vonkajšiu kostru, ktorá 
ochráni pred nárazmi.

Pogumovaná vnútorná vrstva
Pogumovaná vnútorná vrstva poskytuje spoľahlivú 
ochranu pred otrasmi.

ArmaDuo
Konštrukcia ArmaDuo chráni zariadenia 
kombináciou tvrdého plastového povrchu a mäkšej, 
elastickej vnútornej vrstvy – spoločne poskytujú 
lepšiu ochrana pred nárazmi a otrasmi.
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Čierna a uhľovo sivá
• Materiály: Silikón a polykarbonát

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

10,16 x 17,8 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,091 kg
• Čistá hmotnosť: 0,045 kg
• Hmotnosť obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61073 9

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Hmotnosť brutto: 1,75 kg
• Čistá hmotnosť: 1,62 kg
• Hmotnosť obalu: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,29 kg
• Čistá hmotnosť: 0,27 kg
• Hmotnosť obalu: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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