
 

 

Philips
Zabudowany futerał

Do telefonu iPhone

DLM1358
Chroń telefon iPhone

w zabudowanym, cieniutkim futerale
Silikonowy materiał z poliwęglanu o gęstym splocie zapewnia całkowitą i pewną ochronę. 
Korzystaj z telefonu iPhone w futerale, i przechowuj go w nim po użyciu, dzięki czemu 
gniazdo słuchawek i złącze stacji dokującej będą zabezpieczone, gdy nie są używane.

Doskonała ochrona
• Mocna konstrukcja wykonana z dwóch rodzajów materiału zapewnia optymalny chwyt
• Całkowita ochrona dzięki wzornictwu o gęstym splocie
• Silikonowe zatyczki uszczelniające zapewniają ochronę, kiedy gniazda nie są używane
• Przyciski pokryte warstwą zapewniającą ochronę podczas ich naciskania

Ochrona w ruchu
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni
• Wygodna ochrona

Ochrona ekranu
• Cienka warstwa silikonowa chroni i jednocześnie zapewnia łatwą obsługę



 Przyciski pokryte warstwą ochronną
Materiał, z jakiego wykonany jest futerał, pokrywa 
przyciski regulacji głośności, pozwalając na kontrolę 
głośności i jednocześnie zapewniając ich ochronę 
podczas naciskania.

Konstrukcja wykonana z dwóch 
rodzajów materiału
Połączenie dwóch materiałów zapewnia jeszcze 
lepszą ochronę. Futerał posiada warstwę zewnętrzną 
wykonaną z przezroczystego, odpornego silikonu, 
który zapewnia lepszy chwyt, oraz solidną warstwę 
bazową, wykonaną z przezroczystego poliwęglanu, 
która uszczelnia futerał.

Wzornictwo o gęstym splocie
Dwuczęściowy futerał wykonany z silikonu i 
poliwęglanu posiada zaawansowany element 
uszczelniający, który zapewnia całkowitą ochronę 
przed zanieczyszczeniami wtedy, kiedy najbardziej jej 
potrzebujesz.

Silikonowe zatyczki uszczelniające
Kiedy urządzenie nie jest używane, wbudowane, 
silikonowe zatyczki umożliwiają zabezpieczenie 
gniazda słuchawkowego i portu złącza przed 
zanieczyszczeniami.

Cienka warstwa silikonowa
Cienka, przednia warstwa silikonowa pozwala 
korzystać z wyświetlacza, a ponadto umożliwia 
dotykowe sterowanie funkcjami urządzenia, 
zapewniając jednocześnie pełną funkcjonalność i 
ochronę.
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Zgodność
• Zgodność z: iPhone

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Przezroczysty
• Materiały: Silikon i poliwęglan

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55434 7

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

46 x 38 x 24 cm
• Waga brutto: 5,2 kg
• Waga netto: 1,62 kg
• Ciężar opakowania: 3,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55434 1

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Waga brutto: 0,317 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55434 4
•
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