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Puha tok

iPhone 4-hez, 4S-hez

DLM4344
Élvédelem

a stílus jegyében
A rugalmas tok mutatós, metszett üveg borítással rendelkezik. A körbefogó védelem 
megóvja az éleket és az oldallapot, miközben teljes hozzáférést biztosít készülékéhez.

Mutatós védelem
• Biztos fogású, ütésálló tok
• Gyors és egyszerű védelem egy pillanat alatt
• Körbefogó védelem a sarkak és a teljes felszín számára

Menet közbeni védelem
• Vékony kialakításának köszönhetően akár zsebében is kiválóan elfér

Kényelmes hozzáférés
• Hozzáférés az iPhone oldalsó kezelőszerveihez és fényképezőgépéhez
• Letakart, a tokon kívülről kezelhető gombok



 Teljes iPhone-hozzáférés
A tokon található nyílások kényelmes hozzáférést 
biztosítanak az összes iPhone kezelőszervhez, 
dokkolóegység-csatlakozóhoz és a 
fényképezőgéphez, így a készülék akkor is 
használható, amikor a tok védi.

Ütésálló tok
A tok csúcsminőségű elasztomer, hőre lágyuló 
poliuretánból készül, mellyel az egyedülálló tok 
egyszerre stabil fogású és ütésálló.

Vékony, zsebben is hordható kialakítás
A vékony kialakítás minimális többletsúly mellett 
biztosít védelmet, így készülékét könnyedén 
hordhatja zsebében vagy védőtokban, amikor úton 
van.

Körbefogó védelem
A tok anyaga körbefogja a készüléket minden 
oldalról, védelmet biztosítva a sarkok számára és a 
készülék felszínének teljes kerülete számára.
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iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 4

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Átlátszó
• Anyagok: Hőre lágyuló poliuretán
• Minta: Metszett üveg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,101 kg
• Nettó tömeg: 0,045 kg
• Táratömeg: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61068 5

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 18
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Bruttó tömeg: 1,75 kg
• Nettó tömeg: 0,81 kg
• Táratömeg: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61068 2

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,29 kg
• Nettó tömeg: 0,135 kg
• Táratömeg: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61068 9
•
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