
 

 

Philips
Harde hoes met lederen 
look

voor iPhone 3G en 3GS

DLM1312
Stijlvolle bescherming voor uw iPhone

in een harde hoes met luxueuze afwerking
Deze slanke en luxueuze harde hoes met oogstrelende lederlook beschermt uw iPod in 
stijl. U beschikt over extra bescherming zonder het extra gewicht. Laat uw stijl zien met 
accessoires die bij u passen!

Stijlvol en toch beschermd
• Harde hoes van polycarbonaat
• Kunstleer voor een stijlvol uiterlijk en duurzaamheid
• Bescherming in een handomdraai

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting
• Toegang tot de bedieningsknoppen aan de zijkant van de iPhone en de camera



 Harde hoes van polycarbonaat
Deze harde hoes is gemaakt van zeer duurzaam 
polycarbonaat, zodat uw apparaat goed wordt 
beschermd.

Bescherming in een handomdraai
Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat 
speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect 
past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in 
de hoes gedaan, waardoor het extra wordt 
beschermd.
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Brits bruin
• Materialen: Kunstleer 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: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,046 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53798 2

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Brutogewicht: 4 kg
• Nettogewicht: 1,656 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,344 kg
• GTIN: 2 87 12581 53798 6

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Brutogewicht: 0,317 kg
• Nettogewicht: 0,272 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53798 9
•

Specificaties
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