
 

 

Philips
Carcasă cu stativ

pentru iPhone 4

DLM1392
Protecţie, prindere fermă şi un stativ glisant
pentru o vizionare confortabilă, hands-free
Această carcasă include un stativ glisant integrat care se blochează în poziţie pentru a putea 
viziona hands-free. Caracteristicile de protecţie includ plastic tare pentru partea posterioară a 
dispozitivului şi un amortizor din cauciuc care absoarbe şocul şi furnizează o prindere fermă.

Protecţie activă
• Carcasă dură din policarbonat pentru protecţie puternică

Protecţie în mișcare
• Amortizor cauciucat pentru absorbţia șocurilor și prindere fermă

Vizionare ușoară a clipurilor video
• Stativ pentru desktop încorporat pentru vizionare ușoară a clipurilor video

Design inteligent
• Stativ glisant integrat pentru vizionare hands-free

Protecţie pentru ecran
• Surface Shield (apărătoare pentru ecran) inclus pentru protecţia ecranului



 Carcasă dură din policarbonat
Această carcasă dură este confecţionată dintr-un 
policarbonat foarte rezistent, astfel încât oferă o 
protecţie puternică pentru dispozitivul dvs.

Stativ glisant integrat
Stativ glisant integrat pentru vizionare hands-free

Amortizor cauciucat
Amortizor cauciucat pentru absorbţia șocurilor și 
prindere fermă
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 4

Design și finisare
• Culori: Alb gheaţă și negru
• Materiale: Cauciuc și policarbonat

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,091 kg
• Greutate netă: 0,045 kg
• Greutate proprie: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Greutate netă: 1,620 kg
• Greutate brută: 1,75 kg
• Greutate proprie: 0,130 kg
• Număr de ambalaje: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Greutate netă: 0,270 kg
• Greutate brută: 0,29 kg
• Greutate proprie: 0,020 kg
• Număr de ambalaje: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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