
 

 

Philips
Puzdro s mäkkým obalom

pre iPhone 4, 4S

DLM4342
Ochrana hrán

v elegantnom šate
Toto flexibilné puzdro sa pýši atraktívnym dizajnom v štýle brúseného skla. Puzdro s 
jednoduchým nasadením chráni hrany a prednú stranu vášho zariadenia a zároveň ponúka 
úplný prístup k ovládacím prvkom zariadenia.

Atraktívna ochrana
• Puzdro pohlcujúce otrasy zlepšuje aj držanie
• Rýchla a jednoduchá ochrana lusknutím prsta
• Ochrana rohov a čelnej strany s jednoduchým nasadením

Ochrana na cestách
• Štíhly dizajn jednoducho vkĺzne do vášho vrecka

Pohodlný prístup
• Prístup k bočným ovládacím prvkom iPhone a fotoaparátu
• Kryté tlačidlá na ochranu s pretláčaním



 Úplný prístup k iPhone
Otvory na tomto puzdre umožňujú úplný prístup k 
všetkým ovládacím prvkom iPhone, konektoru doku 
a fotoaparátu, takže môžete kompletne spravovať 
iPhone, zatiaľ čo je chránený v puzdre.

Puzdro pohlcujúce otrasy
Toto puzdro je vyrobené z termoplastického 
polyuretánu, čo je vysoko odolný elastomér 
zlepšujúci držanie aj pohlcovanie nárazov v jednom 
unikátnom puzdre.

Štíhly dizajn vhodný do vrecka
Štíhly dizajn zvyšuje ochranu bez nadmerného 
zväčšenia rozmerov, takže zariadenie aj teraz bez 
problémov vkĺzne do vášho vrecka či tašky a zaistí 
ochranu na cestách.

Ochrana s jednoduchým nasadením
Materiál tohto puzdra sa ľahko ovinie okolo 
zariadenia smerom zozadu dopredu a poskytne tak 
ochranu rohov a obvodu čelnej strany zariadenia.
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Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 4

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Fialové
• Materiály: Termoplastický polyuretán
• Vzor: Brúsené sklo

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

10,16 x 17,78 x 2,5" cm
• Hmotnosť brutto: 0,101 kg
• Čistá hmotnosť: 0,045 kg
• Hmotnosť obalu: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61069 2

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 18
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Hmotnosť brutto: 1,75 kg
• Čistá hmotnosť: 0,81 kg
• Hmotnosť obalu: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61069 9

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 3
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,29 kg
• Čistá hmotnosť: 0,135 kg
• Hmotnosť obalu: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61069 6
•
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