
 

 

Philips
Estojo rígido utilizável com 
base

Para iPhone 3G e 3GS

DLM1336
Proteja o seu iPhone com um estojo rígido
com design para colocar facilmente na base
Elegante e aerodinâmico, o estojo rígido fino protege o seu iPhone sem aumentar o seu 
volume para que caiba facilmente num bolso ou saco. Retire a parte inferior do estojo 
para colocar facilmente na base, enquanto está protegido.

Protecção resistente
• Estojo rígido em policarbonato
• Protecção instantânea

Acesso fácil
• Colocação na base rápida e simples
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base
• Acesso aos controlos laterais e à câmara do iPhone



 Colocação na base rápida e simples
Este estojo possui uma parte inferior amovível que 
lhe permite colocar o seu dispositivo na base de 
forma rápida e simples, enquanto este se mantém 
protegido pelo resto do estojo.

Estojo rígido em policarbonato
Esta capa rígida é fabricada em policarbonato 
resistente altamente duradouro que proporciona 
uma protecção robusta para o aparelho.
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS

Design e acabamento
• Cor(es): Vermelho e branco
• Materiais: Policarbonato
• Padrão: Gotas

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,046 kg
• Tara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53800 2

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

43,5 x 36,5 x 20,8 cm
• Peso bruto: 2,041 kg
• Peso líquido: 1,633 kg
• Tara: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53800 6

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso bruto: 0,317 kg
• Peso líquido: 0,272 kg
• Tara: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53800 9
•

Especificações
Estojo rígido utilizável com base
Para iPhone 3G e 3GS  
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