
 

 

Philips
Twardy futerał 
umożliwiający dokowanie

do odtwarzacza iPod touch 4G

DLA4263
Zabezpieczone krawędzie i łatwe dokowanie
z podszewką pochłaniającą wstrząsy
Dwuczęściowy, twardy futerał umożliwiający dokowanie wyposażony jest we wzmocnienie krawędzi 

Philips EdgeDefense, co zapewnia lepszy chwyt i ochronę przed uderzeniami oraz bezpośredni dostęp 

do przycisków urządzenia. Wnętrze wyściełano pochłaniającą wstrząsy gumą, co zapewnia dodatkową 

ochronę.

Atrakcyjna ochrona
• Wstrząsoodporny futerał zapewnia pewny chwyt

Ochrona w ruchu
• Pochłania uderzenia i wstrząsy, aby chronić delikatne krawędzie
• Wnętrze wyściełane gumą zapewnia ochronę przed wstrząsami

Wygodny dostęp
• Szybkie i wygodne dokowanie
• Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego

Ochrona ekranu
• W zestawie osłona zabezpieczająca ekran



 Dostęp do wszystkich przycisków 
sterujących
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do 
wszystkich przycisków sterujących i złącza 
dokującego, dzięki czemu można korzystać z 
urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w 
futerale.

EdgeDefense
Funkcja EdgeDefense chroni krawędzie urządzenia, a 
więc miejsce, które najczęściej zostaje uszkodzone w 
momencie upadku. Smukły futerał, wykonany z 
elastycznego, wzmocnionego materiału, przyjmuje 
uderzenie i pochłania wstrząsy w najmocniejszym 
miejscu swojej konstrukcji.

Wnętrze wyściełane gumą
Wnętrze wyściełane gumą zapewnia ochronę przed 
wstrząsami
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Grafitowy i zielony
• Materiały: Guma i poliwęglan

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,087 kg
• Waga netto: 0,051 kg
• Ciężar opakowania: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 59247 9

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43,5 x 20,8 x 36,5 cm
• Waga brutto: 3,132 kg
• Waga netto: 1,836 kg
• Ciężar opakowania: 1,296 kg
• GTIN: 2 87 12581 59247 3

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,522 kg
• Waga netto: 0,306 kg
• Ciężar opakowania: 0,216 kg
• GTIN: 1 87 12581 59247 6
•

Dane techniczne
Twardy futerał umożliwiający dokowanie
do odtwarzacza iPod touch 4G  
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