
 

 

Philips
Dvě silikonová pouzdra

pro iPhone 4 a 4S

DLM4340
Ochrana a lepší úchop

v několika barevných provedeních
Tato dvě pouzdra obsahují na vnitřní straně náš vzorek ShockStop, který poskytuje 
vašemu zařízení pohodlí a chrání jej před otřesy. Zatímco celková ochrana povrchu chrání 
obrazovku vašeho zařízení, umožňuje přístup ke všem ovládacím prvkům.

Ochrana usnadňující uchopení
• Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu
• Rychlá a snadná okamžitá ochrana

Ochrana na cestách
• Konstrukce se šestihrannou strukturou odvádí vibrace a tlumí otřesy

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice

Vyjádřete se
• Větší balení umožňuje výběr a změnu



 Ochranný silikon
Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který 
tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a 
současně slouží jako ochrana zařízení před běžným 
opotřebením.

Větší balení: vyberte si to své
Lze si vybrat z většího množství stylů, díky čemuž si 
lze vybrat to pravé pro daný den – a druhý den jej 
vyměnit za jiné. Vyjádřete své já – slaďte oblečení, 
náladu i přehrávač.

Okamžitá ochrana
Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu, zvlášť 
vytvořeného pro vaše zařízení. Pouzdro můžete 
rychle a snadno nasadit, a získat tak ochrannou 
vrstvu pro své zařízení.

ShockStop
Vzorek ShockStop chrání zařízení pomocí třívrstvé 
konstrukce, která tlumí otřesy. Na rozdíl od 
pevného povrchu, který vede vibrace, členěná 
povrchová struktura ShockStop vibrace naruší a 
zastaví.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 4

Design a provedení
• Barva(y): Zelená a modrá
• Materiály: Silikon

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61074 6

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 46 x 38 x 42 cm
• Hrubá hmotnost: 5,2 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 3,58 kg
• GTIN: 1 87 12581 61074 3

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,317 kg
• Čistá hmotnost: 0,27 kg
• Hmotnost obalu: 0,047 kg
• GTIN: 2 87 12581 61074 0
•

Specifikace
Dvě silikonová pouzdra
pro iPhone 4 a 4S  
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