
 

 

Philips
Täysin suojaava kotelo

iPhonelle

DLM1358
Suojaa iPhonea luonnonvoimilta

täysin suojaavassa kotelossa
Silikoni ja polykarbonaatti suojaavat puhelinta joka puolelta kevyesti. Kotelossa oleva 
iPhone on käytettävissä koko ajan. Kuulokeliitännällä ja telakointiliittimellä on oma 
suojansa.

Täydellistä suojaa
• Kahden materiaalin rakenne parantaa kestävyyttä ja otetta
• Suljettava kotelo suojaa joka puolelta
• Silikonitulpat tiivistävät aukot, kun niitä ei käytetä
• Antaa painikkeille lisäsuojan

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu taskuun helposti
• Suojaa nopeasti

Näytönsuoja
• Kosketusherkkä silikoni suojaa ja mahdollistaa käytön



 Suojatut painikkeet
Suojus peittää äänenvoimakkuuspainikkeet, 
mahdollistaen kuitenkin niiden käytön.

Kahden materiaalin rakenne
Kahden materiaalin rakenne parantaa suojausta 
entisestään. Kotelon ulkokerros on kestävää, 
läpinäkyvää silikonia, joka parantaa otetta. Kotelon 
sisäpuoli taas on kristallinkirkasta polykarbonaattia, 
joka tiivistää kotelon suljettaessa.

Suljettava kotelo
Silikonista ja polykarbonaatista valmistettu 
kaksiosainen kotelo sulkeutuu täysin tiiviisti ja suojaa 
laitetta kaikissa sääolosuhteissa.

Silikonitulpat tiivistävät aukot
Integroidut silikonitulpat tiivistävät kuulokeliitännän 
ja liittimen aukot ja suojaavat laitetta 
luonnonvoimilta, kun sitä ei käytetä.

Kosketusherkkä silikoni
Laitteen näyttö näkyy kotelon silikonipinnan läpi. 
Lisäksi silikoni on kosketusherkkää, joten voit 
käyttää laitteen toimintoja, kun se on suojassa 
kotelossa.
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Läpinäkyvä
• Materiaalit: Silikoni ja polykarbonaatti

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,091 kg
• Nettopaino: 0,045 kg
• Taara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55434 7

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 46 x 38 x 24 cm
• Kokonaispaino: 5,2 kg
• Nettopaino: 1,62 kg
• Taara: 3,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55434 1

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Kokonaispaino: 0,317 kg
• Nettopaino: 0,27 kg
• Taara: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55434 4
•
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