
 

 

Philips
Heuptasje

Voor mobiele telefoons

DLM1662
Bescherm uw telefoon

in dit heuptasje met drie beschermlagen
Dit heuptasje heeft een universeel formaat en is daardoor geschikt voor allerlei kleinere mobiele 

telefoons. De drie lagen van dit duurzame hoesje bieden optimale bescherming, ook voor het scherm. 

Het EVA-schuim absorbeert schokken en stoten dus het is geen ramp als u uw toestel laat vallen.

Stijlvol en toch beschermd
• Sobere, stijlvolle vormgeving

Bescherming voor onderweg
• Drie beschermlagen

Slank design
• Door de stevige riemclip hebt u uw apparaat altijd bij de hand
• Handig en stijlvol ontwerp



 Stevige riemclip
Met de stevige riemclip kunt u het apparaat veilig aan 
uw riem, zak of tas bevestigen, zodat u het altijd bij 
de hand hebt.

Sobere, stijlvolle vormgeving
Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te 
beschermen... in stijl!

Handig en stijlvol ontwerp
Het handige en stijlvolle ontwerp past altijd en 
overal.

Drie beschermlagen
De drie lagen bieden superieure bescherming. De 
buitenste laag is gemaakt van duurzaam geweven 
textiel. De middelste laag bestaat uit voorgevormd 
EVA-schuim met luchtcellen voor extra zachtheid. 
De binnenste laag van zacht , linamentvrij microfiber 
beschermt en reinigt de voorzijde van het apparaat.
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Compatibiliteit met mobiele telefoons
• Geschikt voor: Blackberry Torch 9800, Blackberry 

Curve 8300, Blackberry Curve 8520, Blackberry 
Curve 8530 en andere apparaten kleiner dan 12 x 
63 x 18 mm (h x b x d)

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart en groen

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61062 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 18
• Omdoos (L x B x H): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Brutogewicht: 2,041 kg
• Nettogewicht: 0,81 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,231 kg
• GTIN: 1 87 12581 61062 0

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,318 kg
• Nettogewicht: 0,135 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,183 kg
• GTIN: 2 87 12581 61062 7
•
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