
 

 

Philips
Estojo para cinto

Para telemóvel

DLM1662
Mantenha o seu telefone seguro

com a protecção do estojo para cinto de tripla camada
Com dimensões universais para se adaptar a vários telemóveis de tamanho pequeno, o nosso estojo 

para cinto dispõe de uma construção com tripla camada para uma protecção ideal do dispositivo. O 

design moldado duradouro fornece protecção ao ecrã e a espuma EVA absorve os choques, em caso 

de impactos ou quedas.

Protecção atractiva
• Design simples e elegante

Protecção em viagem
• Três camadas de protecção

Design inteligente
• Clipe para cinto resistente para ter o seu dispositivo sempre à mão
• Design prático e elegante



 Clipe para cinto resistente
O clipe resistente para cinto fixa o dispositivo ao 
cinto, bolso ou alça, para que o tenha sempre à mão.

Design simples e elegante
Esta capa é concebida para fornecer protecção ao 
seu dispositivo - com estilo.

Design prático e elegante
O design prático e elegante adapta-se a qualquer 
local e vai a todo o lado.

Três camadas de protecção
As três camadas fornecem uma protecção superior. 
A camada exterior consiste em têxtil resistente. A 
camada intermédia é composta por espuma EVA 
pré-moldada com células de ar para almofadar a 
bolsa. A camada interior em microfibra macia e sem 
pêlos protege e limpa o ecrã do dispositivo.
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Compatibilidade com telemóveis
• Compatível com os seguintes modelos: Blackberry 

Torch 9800, Blackberry Curve 8300, Blackberry 
Curve 8520, Blackberry Curve 8530 e outros 
dispositivos com tamanho inferior a 12 mm de 
altura x 63 mm de largura x 18 mm de espessura

Design e acabamento
• Cor(es): Preto e verde

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61062 3

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 18
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso bruto: 2,041 kg
• Peso líquido: 0,81 kg
• Tara: 1,231 kg
• GTIN: 1 87 12581 61062 0

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,318 kg
• Peso líquido: 0,135 kg
• Tara: 0,183 kg
• GTIN: 2 87 12581 61062 7
•
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