
 

 

Philips
Bolsa tipo estojo

para iPod touch

DLA4223
Proteja o seu iPod com estilo

numa bolsa em pele requintada
Elegante e requintada, esta bolsa fina tipo estojo envolve o seu iPod em pele luxuosa. Guarde o 
seu dispositivo no bolso ou no saco, sabendo que este está protegido. Abra a tampa almofadada 
para ter acesso a um bolso interior, perfeito para guardar um cartão de identificação ou dinheiro.

Protecção atractiva
• Luxuoso exterior em pele
• Interior em tecido macio

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base

Design inteligente
• Bolso interior pequeno perfeito para BI ou dinheiro



 Acesso a todos os controlos
As aberturas desta capa permitem um acesso 
cómodo a todos os controlos e ao conector de base, 
pelo que pode utilizar o dispositivo enquanto este 
fica protegido no interior da capa.

Exterior em pele
Estojo fabricado em pele atractivo e resistente, 
oferecendo-lhe protecção em estilo.

Forro interior macio
O interior em tecido macio protege o acabamento 
do dispositivo.

Bolso interior pequeno
O bolso interior pequeno é útil para guardar o 
bilhete de identidade, dinheiro ou chaves no estojo.
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch

Design e acabamento
• Cor(es): Preto
• Materiais: Pele

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55985 4

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 56 x 21 x 31 cm
• Peso bruto: 4,15 kg
• Peso líquido: 1,62 kg
• Tara: 2,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 55985 8

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso líquido: 0,27 kg
• Tara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55985 1
•

Especificações
Bolsa tipo estojo
para iPod touch  
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