
 

 

Philips
Hårdt etui med dock-
adgang

til iPhone 4, 4S

DLM1394
Beskyttende kant og dockingetui

med stødabsorberende for
Hårdt etui med dock-adgang i 2 dele og med Philips EdgeDefense-støddæmper til 
forbedret greb og slagbeskyttelse samt gennemtryksadgang til enhedens taster. Foret 
indvendigt med stødabsorberende gummi, som giver ekstra beskyttelse.

Charmerende beskyttelse
• Stødabsorberende etui, der giver greb

Beskyttelse på farten
• Absorberer slag og stød for at beskytte udsatte kanter
• Gummibelagt inderside til stødabsorberende beskyttelse

Praktisk adgang
• Hurtig og nem docking
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket



 Adgang til alle knapper
Åbningerne i dette etui muliggør praktisk adgang til 
alle knapper samt tilslutningsstikket, så du kan bruge 
din enhed, alt imens den er beskyttet inde i etuiet.

EdgeDefense
EdgeDefense beskytter enhedens kanter - der hvor 
de fleste skader sker, når enheden tabes. 
EdgeDefense afbøder slag og absorberer stød på de 
stærkeste punkter i designet vha. det fleksible, 
forstærkede materiale i kugleform.

Gummibelagt inderside
Gummibelagt inderside til stødabsorberende 
beskyttelse
DLM1394/10

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2011-12-12

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78906
EAN: 87 12581 61067 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 4

Design og finish
• Farve(r): Hvid og rød
• Materialer: Gummi og polykarbonat

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,091 kg
• Nettovægt: 0,045 kg
• Taravægt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61067 8

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 18
• Ydre indpakning (L x B x H): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Bruttovægt: 1,75 kg
• Nettovægt: 0,81 kg
• Taravægt: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61067 5

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 3
• Indvendig emballage (L x B x H): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Bruttovægt: 0,29 kg
• Nettovægt: 0,135 kg
• Taravægt: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61067 2
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