
 

 

Philips
Měkké pouzdro

pro iPhone 4 a 4S

DLM4342
Ochrana hran

s dotykem dokonalosti
Pružné pouzdro vyniká atraktivním designem broušeného skla . Celková ochrana povrchu 
chraní hrany a obrazovku zařízení, přičemž poskytuje bezproblémové ovládání.

Atraktivní ochrana
• Pouzdro tlumící nárazy také usnadňuje uchopení
• Rychlá a snadná okamžitá ochrana
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do kapsy

Pohodlný přístup
• Přístup k ovládání na boku zařízení iPhone a k fotoaparátu
• Krytá tlačítka pro dokonalé zajištění ochrany



 Úplný přístup k zařízení iPhone
Otvory v tomto pouzdře umožňují úplný přístup ke 
všem ovládacím prvkům zařízení iPhone, konektoru 
dokovací stanice a fotoaparátu, takže můžete 
zařízení iPhone plně využívat, i když je bezpečně 
uloženo v pouzdře.

Pouzdro tlumící nárazy
Pouzdro je vyrobeno z termoplastického 
polyuretanu, který je velmi elastický. Díky tomu toto 
jedinečné pouzdro tlumí nárazy a usnadňuje 
uchopení.

Tenké pouzdro vhodné do kapsy
Tenký design přidává ochranu, ale již ne objem, takže 
se zařízení stále snadno vejde do kapsy nebo tašky, 
čímž je na cestách chráněno.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 4

Design a provedení
• Barva(y): Nachová
• Materiály: Termoplastický polyuretan
• Pattern (Gesto): Broušené sklo

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,101 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61069 2

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 18
• Vnější obal (D x Š x V): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Hrubá hmotnost: 1,75 kg
• Čistá hmotnost: 0,81 kg
• Hmotnost obalu: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61069 9

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,29 kg
• Čistá hmotnost: 0,135 kg
• Hmotnost obalu: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61069 6
•

Specifikace
Měkké pouzdro
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