
 

 

Philips
Θήκη με βάση

για iPhone 4

DLM1392
Προστασία, κράτημα και κυλιόμενη βάση
για άνετη, hands-free προβολή
Αυτή η θήκη περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη κυλιόμενη βάση που ασφαλίζει για hands-free 

προβολή. Στα χαρακτηριστικά προστασίας περιλαμβάνονται το σκληρό πλαστικό για το πίσω 

μέρος της συσκευής και ο πλαστικοποιημένος προφυλακτήρας που απορροφά τους κραδασμούς 

και παρέχει σταθερό κράτημα.

Ενεργή προστασία
• Σκληρή θήκη από πολυανθρακικό πολυμερές, για ισχυρή προστασία

Προστασία καθ' οδόν
• Προστασία από καουτσούκ για απορρόφηση κραδασμών και σταθερό κράτημα

Εύκολη προβολή βίντεο
• Ενσωματωμένη βάση στήριξης για εύκολη προβολή βίντεο

Έξυπνη σχεδίαση
• ενσωματωμένη κυλιόμενη βάση για hands-free προβολή

Προστασία οθόνης
• Περιλαμβάνεται προστατευτικό επιφάνειας οθόνης



 Σκληρή θήκη από πολυανθρακικό 
πολυμερές
Αυτή η σκληρή θήκη έχει κατασκευαστεί από 
ανθεκτικό πολυανθρακικό πολυμερές, για 
αξιόπιστη προστασία της συσκευής σας και 
ευκρινή προβολή.

Ενσωματωμένη κυλιόμενη βάση
ενσωματωμένη κυλιόμενη βάση για hands-free 
προβολή

Προστασία από καουτσούκ
Προστασία από καουτσούκ για απορρόφηση 
κραδασμών και σταθερό κράτημα
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Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 4

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Ημιδιαφανές και μαύρο
• Υλικά: Καουτσούκ και πολυανθρακικό

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

12,7 x 17,8 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,091 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,046 κ.
• EAN: 87 12581 59248 6

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,39 x 28,58 x 18,54 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,620 κ.
• Μικτό βάρος: 1,75 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,130 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,78 x 13,67 x 9,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,270 κ.
• Μικτό βάρος: 0,29 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,020 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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