
 

 

Philips
Protectores de ecrã

3 unidades, cristalinos
Para iPhone

DLM1386
Proteja o ecrã do seu iPhone

com uma embalagem de 3 protectores de ecrã invisíveis
Utilize uma película cristalina para adicionar uma camada protectora invisível contra riscos 
e poeira no seu ecrã. Os protectores utilizam uma aderência estática, por isso, é fácil 
aplicá-los e retirá-los sem deixar resíduos aderentes.

Protecção do ecrã
• Película cristalina para uma protecção de ecrã invisível

Aplicação fácil
• Aderência estática para aplicação e remoção fáceis
• Cartão de alisamento incluído
• Pano sem pêlos incluído



 Protector de ecrã cristalino
A película cristalina adiciona uma camada protectora 
invisível contra riscos e poeira no visor do seu 
dispositivo. O protector utiliza uma aderência 
estática, por isso é fácil aplicá-lo e retirá-lo sem 
deixar resíduos.

Cartão de alisamento incluído
Utilize o cartão de alisamento incluído para remover 
bolhas de ar que tenham ficado presas por baixo da 
película protectora durante a aplicação.

Aderência estática
Como o protector de ecrã utiliza a aderência 
estática, é fácil de aplicar, reposicionar e remover 
sem deixar resíduos aderentes no ecrã do seu 
dispositivo.

Pano sem pêlos incluído
Não coloque o seu protector de ecrã sobre pó! 
Utilize o pano sem pêlos para limpar 
cuidadosamente a superfície do seu dispositivo antes 
de aplicar a película.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPhone

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17,8 x 0,2 cm
• Peso bruto: 0,02 kg
• Peso líquido: 0,01 kg
• Tara: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 55461 3

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 216

• Embalagem exterior (C x L x A): 
41 x 38,2 x 19 cm

• Peso bruto: 5,9 kg
• Peso líquido: 2,16 kg
• Tara: 3,74 kg
• GTIN: 2 87 12581 55461 7

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 12 x 3 x 17 cm
• Peso bruto: 0,144 kg
• Peso líquido: 0,06 kg
• Tara: 0,084 kg
• GTIN: 1 87 12581 55461 0
•

Especificações
Protectores de ecrã
3 unidades, cristalinos Para iPhone 
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