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Kemény tok

iPhone-hoz

DLM1371
Védje iPhone készülékét egy

masszív, de mégis könnyű tokban
A masszív és áramvonalas kialakítású kemény tok védelmet nyújt iPod készüléke számára többletsúly 

nélkül, ezért kényelmesen magánál hordhatja zsebében vagy táskájában. Egyszerre biztosít teljes 

hozzáférést és védelmet iPod készüléke számára. Egy tok, amely tökéletesen illeszkedik az Ön 

életstílusához.

Megbízható védelem
• Kemény polikarbonát tok
• Védelem egy pillanat alatt

Könnyen hozzáférhető
• Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz
• Hozzáférés az iPhone oldalsó kezelőszerveihez és fényképezőgépéhez
• Vékony kialakításának köszönhetően akár zsebében is kiválóan elfér

A kifejezés szabadsága
• A mintázott tok kifejezésre juttatja az Ön egyedi stílusát



 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.

Kifejezésre juttatja az Ön egyedi stílusát
A grafikus mintával ellátott tok nem csupán védelmet 
biztosít készüléke számára, de kifejezésre juttatja az 
Ön egyéni stílusát is.

Vékony, zsebben is hordható kialakítás
A vékony kialakítás minimális többletsúly mellett 
biztosít védelmet, így készülékét könnyedén 
hordhatja zsebében vagy védőtokban, amikor úton 
van.

Védelem egy pillanat alatt
A tartós anyagból, speciálisan készített tok 
tökéletesen illeszkedik az Ön készülékéhez. A tok a 
speciális védőréteggel egyszerűen és gyorsan 
használatba vehető.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilis: iPhone 4

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Sárga
• Anyagok: Polikarbonát
• Minta: Virág

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
• Bruttó tömeg: 0,091 kg
• Nettó tömeg: 0,045 kg
• Táratömeg: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 56544 2

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

46 x 19,5 x 42,4 cm
• Bruttó tömeg: 4 kg
• Nettó tömeg: 1,62 kg
• Táratömeg: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 56544 6

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Bruttó tömeg: 0,317 kg
• Nettó tömeg: 0,27 kg
• Táratömeg: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 56544 9
•
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