
 

 

Philips
Pokrowiec ochronny

Do telefonu komórkowego

DLM1676
Zabezpiecz swój telefon smukłym pokrowcem
o jasnej kolorystyce
Elegancki i stylowy futerał dopasowuje się do produktu i zapewnia ochronę różnego rodzaju telefonów 

komórkowych o większych rozmiarach. Konstrukcja pokrowca obejmuje telefon w całości i w 

połączeniu z pianką pochłaniającą wstrząsy gwarantuje optymalne zabezpieczenie urządzenia. Zacisk 

klapki można w prosty sposób odpiąć — ułatwia to wyjęcie urządzenia z pokrowca.

Atrakcyjna ochrona
• Prosta, stylowa konstrukcja

Ochrona w ruchu
• Trzy warstwy ochronne
• Wąska konstrukcja idealnie mieści się w kieszeni

Elegancka stylistyka
• Wygoda i stylowy wygląd



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

Wąska, kieszonkowa konstrukcja
Wąska konstrukcja zapewnia ochronę w podróży i 
nie zajmuje dużo miejsca, dzięki czemu urządzenie 
idealnie mieści się w kieszeni lub torebce.

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:: Samsung 

Fascinate, Samsung Captivate, HTC Droid 
Incredible, Motorolla Droid 2 i inne urządzenia o 
wymiarach mniejszych niż 124 x 65 x 14 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 17,78 x 2,5 cm
• Waga brutto: 0,101 kg
• Waga netto: 0,045 kg
• Ciężar opakowania: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61063 0

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

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Waga brutto: 1,75 kg
• Waga netto: 0,81 kg
• Ciężar opakowania: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61063 7

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

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Waga brutto: 0,29 kg
• Waga netto: 0,135 kg
• Ciężar opakowania: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61063 4
•
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