
 

 

Philips
Etui, clip og armbånd

Til iPhone

DLM1324
Træn med din iPhone

i et etui med clip og armbånd
En 3-i-1-løsning, der er fantastisk til træning og til at hænge ud med. Det polstrede etui 
afviser fugt, mens vinduet giver gennemsigtig beskyttelse til skærmen. Brug det behagelige 
armbånd eller den aftagelige, drejelige clip til at bære din iPhone sikkert og tæt på.

Aktiv beskyttelse
• Behageligt, fugtafvisende materiale
• Klart vindue til beskyttelse af gennemspilningsskærmen
• Refleksdetaljer, der forbedrer synligheden

Flere positionsmuligheder
• Justerbart armbånd til sportsbrug sikrer bedre pasform
• Slank, aftagelig clip til den fastgørelse af enheden
• Drejelig bælteclip til nem placering

Skærmbeskyttelse
• Etuiet har integreret skærmbeskyttelse



 Integreret skærmbeskyttelse
Det klare vindue beskytter enhedens skærm, 
samtidig med at du stadig kan se enheden inde i 
etuiet.

Behageligt, sportsvenligt materiale
Dette sportsetui føjer et polstret, fugtafvisende lag til 
din enhed, som beskytter den imod sved og nedbør, 
mens du dyrker sport.

Refleksdetaljer
Når du træner ved solnedgang eller solopgang, gør 
disse refleksdetaljer dig mere synlig i den svage 
belysning.

Slank, aftagelig clip
Den slanke clip fastgør enheden til dit bælte, din 
lomme eller en strop i din taske, så den altid er lige 
ved hånden. Det er nemt at fjerne clippen, når du vil 
bruge etuiet uden den.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Design og finish
• Farve(r): Sort
• Materialer: Neopren

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 4 cm
• Bruttovægt: 0,091 kg
• Nettovægt: 0,046 kg
• Taravægt: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53801 9

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 55 x 28 x 33 cm
• Bruttovægt: 2,041 kg
• Nettovægt: 1,633 kg
• Taravægt: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

26 x 15,5 x 18 cm
• Bruttovægt: 0,317 kg
• Nettovægt: 0,272 kg
• Taravægt: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
•
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