
 

 

Philips
skjermbeskyttere

for iPhone 4, 4S
3-pakning

DLM1386
Beskytt iPhone-skjermen

med en 3-pakning med usynlige skjermbeskyttere
Den krystallklare filmen gir skjermen et usynlig lag, som beskytter mot riper og støv. Fordi 
den har statisk feste, er den enkel å sette på og fjerne, og den etterlater ikke limrester.

Skjermbeskyttelse
• Krystallklar film for usynlig skjermbeskyttelse

Enkel påføring
• Plaststryker følger med for enkel påføring
• Det statiske festet gjør det enkelt å fjerne og sette på filmen
• Lofri klut følger med for å rengjøre enhetens overflate



 Krystallklar skjermbeskytter
Den krystallklare filmen gir skjermen et usynlig lag, 
som beskytter mot riper og støv. Fordi den har 
statisk feste er den enkel å sette på og fjerne, og den 
etterlater ikke limrester.

Plaststryker følger med

Bruk den medfølgende plaststrykeren og fjern 
forsiktig alle eventuelle luftbobler som havnet under 
beskyttelsesfilmen da du satte den på.

Statisk feste
Skjermbeskytteren fungerer ved hjelp av statisk 
feste, noe som gjør den enkel å sette på, flytte og 
fjerne uten at det etterlates limrester på enhetens 
skjerm.

Lofri klut følger med

Sørg for at det ikke havner støv under den nye 
skjermbeskytteren. Rengjør enhetens overflate 
grundig med den medfølgende lofrie kluten før du 
setter på filmen.
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Mål, emballasje
• Emballasjetype: Eske
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 12,7 x 17,8 x 0,2 cm
• Bruttovekt: 0,02 kg
• Nettovekt: 0,01 kg
• Taravekt: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 55461 3

Ytre eske
• Antall emballasjer: 216
• Yttereske (L x B x H): 41 x 38,2 x 19 cm

• Bruttovekt: 5,9 kg
• Nettovekt: 2,16 kg
• Taravekt: 3,74 kg
• GTIN: 2 87 12581 55461 7

Innereske
• Antall emballasjer: 6
• Innereske (L x B x H): 12 x 3 x 17 cm
• Bruttovekt: 0,144 kg
• Nettovekt: 0,06 kg
• Taravekt: 0,084 kg
• GTIN: 1 87 12581 55461 0
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