
 

 

Philips
Dokkolható kemény tok

iPod touch 4G készülékekhez

DLA4263
Élvédelem és egyszerű dokkolás

ütéselnyelő béléssel
A Philips EdgeDefense élvédővel ellátott, kétrészes, dokkolható kemény tok stabilabb 
fogást és nagyobb rázkódásvédelmet biztosít, és a készülék kezelőszerveinek elérését is 
lehetővé teszi. Az ütéselnyelő bélés megnövelt védelmet nyújt.

Mutatós védelem
• Biztos fogású, ütésálló tok

Menet közbeni védelem
• Rázkódás- és ütésálló, megvédendő az érzékeny éleket
• A gumi belső rész véd az ütésekkel szemben

Kényelmes hozzáférés
• Egyszerű és gyors dokkolás
• Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz

Kijelzővédelem
• Felületvédő mellékelve a képernyő védelme érdekében



 Az összes kezelőszerv elérhetősége
A tokon található nyílások kényelmes hozzáférést 
biztosítanak az összes kezelőszervhez és 
dokkolóegység-csatlakozóhoz, így a készülék akkor 
is használható, amikor a tok védi.

EdgeDefense
Az EdgeDefense megvédi a készülék éleit - mindazon 
helyeken, ahol leeséskor a leggyakrabban lépnek fel 
sérülések. A rugalmas, megerősített anyagból 
készült, elvékonyodó golyó alakú EdgeDefense 
legerősebb pontján eltéríti a lökéseket és elnyeli az 
ütéseket.

Gumibélés
A gumi belső rész véd az ütésekkel szemben
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iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Szénfekete és zöld
• Anyagok: Gumi és polikarbonát

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,087 kg
• Nettó tömeg: 0,051 kg
• Táratömeg: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 59247 9

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

43,5 x 20,8 x 36,5 cm
• Bruttó tömeg: 3,132 kg
• Nettó tömeg: 1,836 kg
• Táratömeg: 1,296 kg
• GTIN: 2 87 12581 59247 3

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttó tömeg: 0,522 kg
• Nettó tömeg: 0,306 kg
• Táratömeg: 0,216 kg
• GTIN: 1 87 12581 59247 6
•
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