
 

 

Philips
Heldekkende veske

For iPhone

DLM1358
Beskytt iPhone mot omgivelsene

i en heldekkende veske som lar deg trykke på knappene
En kombinasjon av silikon og polykarbonat dekker hele veien rundt og gir maksimal beskyttelse uten å 

virke klumpete. Gled deg over å kunne bruke iPhone fullt ut samtidig som den er beskyttet av vesken. 

Det er også inkludert deksler for hodetelefonkontakt og dokkingkontakt når disse ikke er i bruk.

Svært god beskyttelse
• Utformingen med to materialer gir styrke og godt grep
• 360-graders sammenhengende og heldekkende design
• Silikonplugger forsegler åpninger når de ikke brukes
• Tildekte knapper som kan trykkes på gjennom beskyttelsen

Beskyttelse på farten
• Slank design som enkelt passer i lommen
• Beskyttelse med et klikk

Skjermbeskyttelse
• Silikon som lar deg trykke på knappene for å få tilgang mens enheten er beskyttet



 Tildekte knapper for beskyttelse
Veskematerialet dekker volumknappene, og de kan 
fremdeles trykkes på samtidig som enheten 
beskyttes.

Utformet med to materialer
To materialer kombineres for å gi enda bedre 
beskyttelse. Laget av et ytre lag med holdbar og 
gjennomsiktig silikon som gir et sikkert grep, og en 
bakside med sterkt, krystallklart polykarbonat som 
lukker vesken.

360-graders sammenhengende design
Vesken som er laget av silikon og polykarbonat, har 
en avansert forsegling som gir en total og 360-
graders beskyttelse, noe som beskytter enheten mot 
omgivelsene når du trenger det som mest.

Silikonplugger forsegler åpninger
Integrerte silikonplugger forsegler 
hodetelefonkontakten og kontaktportene for 
beskyttelse mot omgivelsene når de ikke brukes.

Silikon som lar deg trykke på knappene
Du kan se enhetens skjerm gjennom 
silikonoverflaten på vesken. I tillegg er silikonet 
berøringssensitivt, noe som gjør at du kan trykke på 
enheten og få fullstendig funksjonalitet samtidig som 
den er beskyttet i vesken.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone

Design og utseende
• Farge(r): Gjennomsiktig
• Materialer: Silikon og polykarbonat

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Eske
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovekt: 0,091 kg
• Nettovekt: 0,045 kg
• Taravekt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55434 7

Ytre eske
• Antall emballasjer: 36
• Yttereske (L x B x H): 46 x 38 x 24 cm
• Bruttovekt: 5,2 kg
• Nettovekt: 1,62 kg
• Taravekt: 3,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55434 1

Innereske
• Antall emballasjer: 6
• Innereske (L x B x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttovekt: 0,317 kg
• Nettovekt: 0,27 kg
• Taravekt: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55434 4
•
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