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Moderní pouzdro

Pro mobilní telefony

DLM1662
Zajistěte svému telefonu bezpečí

ve třívrstvém moderním pouzdru
Naše moderní pouzdro má univerzální velikost, která padne většině menších telefonů, a může 
se pochlubit třemi vrstvami, které zajišťují optimální ochranu. Odolný lisovaný kryt chrání 
displej a pěnová výstelka EVA absorbuje nárazy při pádu nebo nešetrném zacházení.

Atraktivní ochrana
• Jednoduchý a elegantní design

Ochrana na cestách
• Tři vrstvy ochrany

Praktický design
• Robustní spona na opasek umožňuje mít zařízení vždy při ruce
• Pohodlný a stylový design



 Robustní spona na opasek
Robustní spona na opasek umožňuje připevnění 
zařízení na opasek, kapsu nebo popruh batohu tak, 
aby bylo vždy po ruce.

Jednoduchý a elegantní design
Pouzdro je určeno k ochraně vašeho zařízení – 
samozřejmě s elegancí.

Pohodlný a stylový design
Pohodlný a stylový design se hodí ke všem 
příležitostem.

Tři vrstvy ochrany
Tři vrstvy zaručují výjimečnou ochranu. Vnější vrstva 
je tvořena odolnou tkanou textilií. Střední vrstva se 
skládá z tvarované pěny EVA s polstrováním ze 
vzduchových bublinek. Vnitřní vrstvu tvoří měkké 
mikrovlákno, které nepouští chloupky a chrání i čistí 
povrch zařízení.
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Kompatibilita s mobilními telefony
• Vhodné pro následující telefony: Blackberry Torch 

9800, Blackberry Curve 8300, Blackberry Curve 
8520, Blackberry Curve 8530 a další zařízení 
s maximálními rozměry 12 mm (výška) x 63 mm 
(šířka) x 18 mm (tloušťka)

Design a provedení
• Barva(y): Černá a zelená

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61062 3

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 18
• Vnější obal (D x Š x V): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Hrubá hmotnost: 2,041 kg
• Čistá hmotnost: 0,81 kg
• Hmotnost obalu: 1,231 kg
• GTIN: 1 87 12581 61062 0

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,318 kg
• Čistá hmotnost: 0,135 kg
• Hmotnost obalu: 0,183 kg
• GTIN: 2 87 12581 61062 7
•
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