
 

 

Philips
Futerał do noszenia na 
biodrze

Do telefonu komórkowego

DLM1662
Bezpieczeństwo Twojego telefonu

dzięki trzywarstwowemu futerałowi do noszenia na biodrze
Futerał do noszenia na biodrze posiada uniwersalny rozmiar, dzięki czemu można go używać z różnymi 

mniejszymi telefonami komórkowymi. Jego trzywarstwowa konstrukcja zapewnia optymalną ochronę 

urządzenia. Futerał cechuje się wytrzymałością i możliwością dopasowania do telefonu. Jest również 

wyposażony w osłonę ekranu i piankę EVA, która pochłania wstrząsy w przypadku uderzenia lub 

upadku.

Atrakcyjna ochrona
• Prosta, stylowa konstrukcja

Ochrona w ruchu
• Trzy warstwy ochronne

Elegancka stylistyka
• Dzięki solidnemu zaczepowi na pasek urządzenie jest zawsze pod ręką
• Wygoda i stylowy wygląd



 Solidny zaczep na pasek
Dzięki solidnemu zaczepowi na pasek, który 
umożliwia przymocowanie urządzenia do paska, 
kieszeni bądź paska od torby, urządzenie jest zawsze 
pod ręką.

Prosta, stylowa konstrukcja
Ten stylowy futerał służy do zabezpieczenia 
urządzenia.

Wygoda i stylowy wygląd
Wygodna konstrukcja i stylowy wygląd sprawiają, że 
futerał pasuje do wszystkiego i możne towarzyszyć 
Ci wszędzie.

Trzy warstwy ochronne
Trzy warstwy gwarantują doskonałą ochronę. 
Warstwa zewnętrzna zbudowana jest z trwałej, 
plecionej tkaniny. Warstwa środkowa składa się z 
pianki EVA wypełnionej pęcherzykami powietrza, 
które zapewniają amortyzację. Warstwa 
wewnętrzna zbudowana jest z delikatnej, 
niepozostawiającej włókien mikrofibry, która chroni 
przed zarysowaniami i zapewnia czystość urządzenia.
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Zgodność z telefonami komórkowymi
• Pasuje do następujących modeli:: Blackberry Torch 

9800, Blackberry Curve 8300, Blackberry Curve 
8520, Blackberry Curve 8530 i inne urządzenia o 
wymiarach mniejszych niż 12 x 63 x 18 mm 
(wysokość szerokość x grubość)

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny i zielony

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,091 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61062 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 18
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Waga brutto: 2,041 kg
• Waga netto: 0,81 kg
• Ciężar opakowania: 1,231 kg
• GTIN: 1 87 12581 61062 0

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Waga brutto: 0,318 kg
• Waga netto: 0,135 kg
• Ciężar opakowania: 0,183 kg
• GTIN: 2 87 12581 61062 7
•
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