
 

 

Philips
Harde hoes, geschikt voor 
dock

voor iPod touch 4G

DLA4263
Eenvoudig docken met optimale bescherming
met stootrand
Deze tweedelige harde hoes voor docks heeft een Philips EdgeDefense-stootrand die 
optimale grip en bescherming biedt, aangevuld door schokabsorberend rubber aan de 
binnenkant. Het apparaat is door de hoes heen te bedienen.

Stijlvol en toch beschermd
• De schokdempende hoes geeft extra grip

Bescherming voor onderweg
• Vangt schokken en stoten op om kwetsbare hoeken te beschermen
• Rubberen binnenkant voor het opvangen van schokken

Alle functies bij de hand
• Snel en eenvoudig in het station te plaatsen
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting

Schermbescherming
• Topbeschermer voor het scherm is meegeleverd



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

EdgeDefense
EdgeDefense beschermt de hoeken van apparaten - 
daar waar de meeste valschade ontstaat. 
EdgeDefense is gemaakt van een flexibel, versterkt 
materiaal met een taps toelopende kogelvorm en 
vangt op het sterkste punt van het ontwerp de 
schokken en stoten op.

Rubberen binnenkant
Rubberen binnenkant voor het opvangen van 
schokken
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Houtskool en groen
• Materialen: Rubber en polycarbonaat

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,087 kg
• Nettogewicht: 0,051 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 59247 9

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 43,5 x 20,8 x 36,5 cm
• Brutogewicht: 3,132 kg
• Nettogewicht: 1,836 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,296 kg
• GTIN: 2 87 12581 59247 3

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Brutogewicht: 0,522 kg
• Nettogewicht: 0,306 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,216 kg
• GTIN: 1 87 12581 59247 6
•
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