
 

 

Philips
SlimShell

voor iPod touch

DLA67021D
Harde hoes voor bescherming van uw iPod
Sterk en licht ontwerp
De slanke en gestroomlijnde SlimShell biedt uw iPod stevige bescherming met een zachte 
finish, een extra beschermlaag zonder onnodig gewicht. Gebruik de meegeleverde 
topbescherming voor extra bescherming van het scherm.

Stevige bescherming
• Harde hoes van polycarbonaat voor optimale bescherming
• Matte, zachte afwerking die dient als antisliplaag
• Snelle en eenvoudige bescherming

Alle functies bij de hand
• 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.

Matte, zachte afwerking
Deze hoes heeft een matte, zachte afwerking die 
zorgt voor een extra zeker gevoel. De afwerking 
voegt een antisliplaag toe aan het apparaat, waardoor 
het niet zomaar uit uw hand glipt.

Harde hoes van polycarbonaat
Deze harde hoes is gemaakt van zeer duurzaam 
polycarbonaat, zodat uw apparaat goed wordt 
beschermd.
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Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Nettogewicht: 0,053 kg
• Brutogewicht: 0,101 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 50939 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Nettogewicht: 1,908 kg
• Brutogewicht: 4,7 kg

• Gewicht van de verpakking: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 50939 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Nettogewicht: 0,318 kg
• Brutogewicht: 0,605 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 50939 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Polycarbonaat
•

Specificaties
SlimShell
voor iPod touch
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