
 

 

Philips
Αθλητική θήκη 3 σε 1 με 
περιβραχιόνιο και κλιπ

για iPhone 4

DLM1399
Αθλητική θήκη, κλικ και περιβραχιόνιο

με αντανακλαστικά χρώματα για ασφάλεια
Αυτή η αθλητική θήκη προσφέρει ένα πλήρως ρυθμιζόμενο περιβραχιόνιο για άψογη εφαρμογή, 

προστασία οθόνης κατά το χειρισμό και ένα κλιπ που περιστρέφεται 360 μοίρες για εύκολη 

προβολή. Κατασκευάζεται από συμπαγές νεοπρένιο με αντανακλαστικά χρώματα για πρόσθετη 

ασφάλεια.

Ευέλικτη τοποθέτηση
• Ρυθμιζόμενο σπορ περιβραχιόνιο
• Χρησιμοποιήστε τη θήκη με ή χωρίς το παρεχόμενο περιβραχιόνιο

Έξυπνη σχεδίαση
• Ανθεκτικό κλιπ ζώνης για άμεση πρόσβαση στη συσκευή σας
• Το κλιπ περιστρέφεται κατά 320 μοίρες για καλύτερη ορατότητα
• Οι ανακλαστήρες προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια

Προστασία οθόνης
• Η θήκη παρέχει ενσωματωμένη προστασία οθόνης



 Ανθεκτικό κλιπ ζώνης
Το ανθεκτικό κλιπ ζώνης ασφαλίζει τη συσκευή 
στη ζώνη, την τσέπη ή το λουρί της τσάντας σας 
για άμεση πρόσβαση κάθε στιγμή.

Χρήση με ή χωρίς περιβραχιόνιο
Ιδανική για γυμναστική ή για βόλτες. Το 
παρεχόμενο περιβραχιόνιο είναι αφαιρούμενο, 
ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη θήκη με ή 
χωρίς αυτό, ανάλογα με το πώς θέλετε να την 
χρησιμοποιήσετε.

Ρυθμιζόμενο σπορ περιβραχιόνιο
Το ρυθμιζόμενο περιβραχιόνιο τεντώνει για να 
προσαρμόζεται άνετα σε διαφορετικά μεγέθη 
χεριών, και ασφαλίζεται με βέλκρο για να κρατά τη 
συσκευή σας στη διάρκεια οποιασδήποτε 
δραστηριότητας.
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Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 4

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο
• Υλικά: Νεοπρένιο

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

12,7 x 17,8 x 4 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,12 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,06 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,06 κ.
• EAN: 87 12581 58956 1

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

57,5 x 27,3 x 32,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 6,3 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,16 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 4,14 κ.
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26 x 18,5 x 15 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,9 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,36 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,54 κ.
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•

Προδιαγραφές
Αθλητική θήκη 3 σε 1 με περιβραχιόνιο και κλιπ
για iPhone 4  
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