
 

 

Philips
Dockningsbart hårt fodral

för iPhone 4 och 4S

DLM1393
Kantskydd och enkel dockning

med stötdämpande foder
Det här dockningsbara hårda fodralet i två delar innehåller Philips EdgeDefense-skydd för 
bättre grepp och stötskydd, och du kan få åtkomst till enhetens kontroller genom fodralet. 
Insidan är fodrad med stötdämpande gummi för extra skydd.

Attraktivt skydd
• Stötdämpande fodral som även ger ett bättre grepp

Skydd i farten
• Stötdämpande för att skydda ömtåliga kanter
• Gummifodrad insida som är stötdämpande

Bekvämt och lätthanterligt
• Snabb och enkel att docka
• Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen



 Tillgång till samtliga kontroller
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt 
komma åt samtliga kontroller och 
dockningsanslutningen så att du kan använda enheten 
även när den ligger i fodralet.

EdgeDefense
EdgeDefense skyddar enhetens kanter – där de flesta 
tappskador uppstår. EdgeDefense är konformad och 
gjord av ett flexibelt, förstärkt material som avleder 
åverkan och verkar stötdämpande.

Gummifodrad insida
Gummifodrad insida som är stötdämpande
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design och finish
• Färg(er): Svart och röd
• Material: Gummi och polykarbonat

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,091 kg
• Nettovikt: 0,045 kg
• Taravikt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61065 4

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Bruttovikt: 1,75 kg
• Nettovikt: 1,62 kg
• Taravikt: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61065 1

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Bruttovikt: 0,29 kg
• Nettovikt: 0,27 kg
• Taravikt: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61065 8
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