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Două carcase de silicon

pentru iPhone 4, 4S

DLM4313
Protecţie şi mâner îmbunătăţit

în culori pe alese
Aceste două carcase sunt prevăzute cu caracteristica noastră de design internă ShockStop 
pentru a vă amortiza dispozitivul şi a-l proteja împotriva şocurilor. Protecţia completă 
protejează faţa dispozitivului dvs., oferind în acelaşi timp acces total la comenzi.

Protecţie aderentă
• Siliconul adaugă o prindere mai sigură și protecţie
• Protecţie rapidă și ușoară dintr-o mișcare

Protecţie în mișcare
• Construcţia Honeycomb deflectă vibraţiile și disipează șocurile

Acces confortabil
• Acces la toate comenzile și la conectorul de andocare

Exprimă-te
• Pachetul complet vă permite s-o selectaţi pe cea preferată pentru a o încărca



 Silicon protector
Această carcasă este creată dintr-un silicon moale, 
care adaugă o prindere mai bună playerului, în timp 
ce asigură, de asemenea, protecţie dispozitivului 
împotriva uzurii normale.

Pachet complet: selectaţi-o pe cea 
preferată
Cu o varietate de stiluri dintre care să alegeţi, îl 
puteţi selecta pe cel preferat pentru o zi, apoi să-l 
schimbaţi în ziua următoare. Exprimaţi-vă - asortaţi-l 
cu ţinuta, dispoziţia sau playerul dvs.

Protecţie dintr-o mișcare
Această carcasă este fabricată dintr-un material 
durabil care este personalizat pentru a se potrivi 
perfect dispozitivului. Carcasa se rapid și ușor, 
adăugând un nivel de protecţie dispozitivului dvs.

ShockStop
ShockStop protejează dispozitivele cu o construcţie 
cu pereţi tripli care disipează șocurile. Spre 
deosebire de o suprafaţă solidă care poate conduce 
vibraţiile, modelul segmentat al suprafeţei 
ShockShock întrerupe și oprește reverberaţiile.
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 4

Design și finisare
• Culori: Transparent și negru
• Materiale: Silicon

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,091 kg
• Greutate netă: 0,045 kg
• Greutate proprie: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61075 3

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 46 x 38 x 42 cm
• Greutate brută: 5,2 kg
• Greutate netă: 1,62 kg
• Greutate proprie: 3,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 61075 0

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Greutate brută: 0,317 kg
• Greutate netă: 0,27 kg
• Greutate proprie: 0,047 kg
• GTIN: 2 87 12581 61075 7
•
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