
 

 

Philips
Volledig afsluitbare hoes

voor iPhone 4, 4S

DLM1358
Uw iPhone beschermd tegen alle omstandigheden
met deze volledig afsluitbare, aanraakgevoelige hoes
Deze hoes van silicone en polycarbonaat biedt maximale bescherming met minimaal 
gewicht. U kunt uw iPhone in de hoes normaal gebruiken en de hoofdtelefoon- en 
dockaansluiting afdekken wanneer u die niet gebruikt.

Ultieme bescherming
• Dekt de knoppen af voor bescherming tijdens het gebruik
• Combinatie van twee materialen biedt meer sterkte en grip
• Ontwerp voor maximale bescherming rondom
• Siliconen dopjes voor in de aansluitingen wanneer u deze niet gebruikt

Bescherming voor onderweg
• Dun ontwerp, past perfect in uw zak
• Snelle en eenvoudige bescherming

Schermbescherming
• Aanraakgevoelige siliconen beschermhoes die u het scherm gewoon laat gebruiken



 Dun ontwerp, past perfect in uw zak
De slanke vormgeving biedt extra bescherming voor 
onderweg zonder extra volume, zodat uw toestel 
toch perfect in uw zak past.

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.

Bescherming voor knoppen
Het materiaal van de hoes bedekt de 
volumeknoppen. U kunt het toestel door de hoes 
heen bedienen.

Combinatie van twee materialen
Combinatie van twee materialen voor nog meer 
bescherming. Gemaakt van een duurzame, 
transparante siliconen buitenlaag voor meer grip en 
een gedeelte van sterk, kristalhelder polycarbonaat 
dat ervoor zorgt dat de hoes volledig is afgesloten.

Optimale bescherming
De tweedelige hoes is gemaakt van siliconen en 
polycarbonaat, en is voorzien van een geavanceerde 
sluiting voor maximale bescherming van uw appraat 
wanneer dat het meest nodig is.

Siliconen dopjes voor de aansluitingen
Geïntegreerde siliconen dopjes voor de 
hoofdtelefoonaansluiting en de aansluitpoort bieden 
bescherming wanneer u deze aansluitingen niet 
gebruikt.

Aanraakgevoelige siliconen 
beschermhoes
Het scherm van uw apparaat is zichtbaar door de 
siliconen voorkant van de hoes. De siliconenhoes is 
bovendien aanraakgevoelig, zodat u uw apparaat 
gewoon kunt gebruiken terwijl dit veilig in de hoes 
zit.
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Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): doorzichtig
• Materialen: siliconen/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: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55434 7

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 46 x 38 x 24 cm
• Brutogewicht: 5,2 kg
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55434 1

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Brutogewicht: 0,317 kg
• Nettogewicht: 0,27 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55434 4
•
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