
 

Philips
HipCase

Pentru iPod tactil

DLA81002H
Protejaţi-vă dispozitivul iPod cu stil

într-o carcasă confortabilă dotată cu clemă pentru curea
O carcasă de dimensiuni reduse cu un aport maxim de stil. Carcase HipCase tip mânecă are un design 

versatil pentru acces uşor la dispozitivul iPod, în timp ce clema robustă pentru curea vă menţine 

dispozitivul iPod la îndemână. Utilizaţi Surface Shield (apărătoare pentru ecran) inclus pentru o protecţie 

suplimentară a ecranului.

Protecţie atractivă
• Exterior din piele luxoasă
• Interior căptușit cu material moale

Acces confortabil
• Acces la toate comenzile și la conectorul de andocare
• Acces la mufa pentru căști
• Clema robustă pentru curea vă menţine dispozitivul la îndemână

Protecţie pentru ecran
• Surface Shield (apărătoare pentru ecran) inclus pentru protecţia ecranului
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Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 43218 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Greutate brută: 0,098 kg
• Greutate proprie: 0,049 kg
• Greutate netă: 0,049 kg

Cutie interioară
• GTIN: 1 87 12581 43218 1
• Număr de ambalaje: 6

• Cutie interioară (L x L x Î): 
22,225 x 20,955 x 14,605 cm

• Greutate brută: 0,587 kg
• Greutate proprie: 0,293 kg
• Greutate netă: 0,294 kg

Cutie exterioară
• GTIN: 2 87 12581 43218 2
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Greutate brută: 4,6 kg
• Greutate proprie: 2,836 kg
• Greutate netă: 1,764 kg
•
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