
 

 

Philips
Szilikon játéktok

iPhone 3G és 3GS készülékekhez

DLM1344
Élvezze a játékokat iPhone készülékén

a beépített, kényelmes kialakítású fogantyúval
A kényelmes kialakítású fogantyúval ellátott szilikon tok nem csupán védelmet biztosít azáltal, hogy 
felfogja az ütéseket, de gondoskodik a jobb kézi játékélményről is. A formázott kialakítás lehetővé 
teszi a vízszintes szövegbevitelt is. A fokozott biztonság érdekében a csuklópánt levehető.

Kézreálló védelem
• Speciális tok a játék igényeinek megfelelően kialakítva
• A szilikon révén a telefon jól megragadható, és védelme is biztosított
• Védelem egy pillanat alatt

Könnyen hozzáférhető
• Levehető csuklópánt
• Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz
• Hozzáférés az iPhone oldalsó kezelőszerveihez és fényképezőgépéhez



 Szilikon védőréteg
Ez a tok lágy szilikonból készült, mely egyrészt 
védőréteget képez a telefon felületén, másrészt védi 
a készüléket a hétköznapi elhasználódástól.

Speciális tok játékhoz
Védje készülékét ezzel a tetszetős tokkal, amely játék 
közben is kényelmes tartást és vezérlés biztosít az 
Ön számára.

Teljes iPhone-hozzáférés
A tokon található nyílások kényelmes hozzáférést 
biztosítanak az összes iPhone kezelőszervhez, 
dokkolóegység-csatlakozóhoz és a 
fényképezőgéphez, így a készülék akkor is 
használható, amikor a tok védi.

Levehető csuklópánt
A csuklópánt a tokhoz csatlakoztatható, ezáltal 
készüléke mindig kéznél lesz - és ha nincs rá szükség, 
el is távolítható.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilis: iPhone 3G, iPhone 3GS

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fekete
• Anyagok: Szilikon
• Minta: Árkád

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• GTIN: 1 87 12581 53802 3
• Bruttó tömeg: 0,317 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19 x 12,4 x 13 cm
• Nettó tömeg: 0,272 kg
• Táratömeg: 0,045 kg

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• GTIN: 2 87 12581 53802 0
• Bruttó tömeg: 2,041 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

79,2 x 20,3 x 14,5 cm
• Nettó tömeg: 1,633 kg
• Táratömeg: 0,408 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 53802 6
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,046 kg
• Táratömeg: 0,045 kg
•
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