
 

 

Philips
Osłony ekranu

Zestaw 3 przezroczystych osłon

Do telefonu iPhone

DLM1386
Ochrona ekranu telefonu iPhone

za pomocą zestawu 3 niewidocznych osłon ekranu
Krystaliczna folia pełni rolę niewidocznej osłony chroniącej ekran przed zarysowaniem i 
kurzem. Działa na zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego można ją nałożyć i 
zdjąć bez pozostawiania lepkiego osadu.

Ochrona ekranu
• Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą

Łatwe nakładanie
• Przyciąganie elektrostatyczne umożliwia łatwe nakładanie i zdejmowanie
• Karta wygładzająca w zestawie
• Niestrzępiąca się ściereczka w zestawie



 Przezroczysta osłona ekranu
Przezroczysta folia chroni wyświetlacz przez 
zarysowaniem i kurzem. Zabezpieczenie działa na 
zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego 
osłonę można nałożyć i zdjąć bez pozostawiania 
lepkiego osadu.

Karta wygładzająca w zestawie
Dołączona do zestawu karta wygładzająca pozwala 
delikatnie usunąć pęcherzyki powietrza powstałe 
podczas przyklejania osłony.

Przyciąganie elektrostatyczne
Ponieważ osłona ekranu działa na zasadzie 
przyciągania elektrostatycznego, można ją łatwo 
przykleić, przesunąć i zdjąć bez pozostawiania 
lepkiego osadu.

Niestrzępiąca się ściereczka w zestawie
Nie trzymaj kurzu pod nową osłoną ekranu! Użyj 
niestrzępiącej się ściereczki, aby dokładnie wyczyścić 
powierzchnię urządzenia przed założeniem warstwy 
ochronnej.
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Zgodność
• Zgodność z: iPhone

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

12,7 x 17,8 x 0,2 cm
• Waga brutto: 0,02 kg
• Waga netto: 0,01 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 55461 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 216

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
41 x 38,2 x 19 cm

• Waga brutto: 5,9 kg
• Waga netto: 2,16 kg
• Ciężar opakowania: 3,74 kg
• GTIN: 2 87 12581 55461 7

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

12 x 3 x 17 cm
• Waga brutto: 0,144 kg
• Waga netto: 0,06 kg
• Ciężar opakowania: 0,084 kg
• GTIN: 1 87 12581 55461 0
•
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