
 

 

Philips
Estojo flexível

para iPhone 4, 4S

DLM4344
Protecção dos rebordos

com um toque de classe
Este estojo flexível apresenta um design atractivo de vidro lapidado. A protecção 
envolvente protege os rebordos e o ecrã do seu dispositivo, enquanto oferece um acesso 
total aos controlos do dispositivo.

Protecção atractiva
• Capa à prova de choque também proporciona aderência
• Protecção instantânea e simples
• Protecção envolvente para cantos e ecrã

Protecção em viagem
• Design fino que cabe facilmente no seu bolso

Acesso fácil
• Acesso aos controlos laterais e à câmara do iPhone
• Botões cobertos para protecção que permite a pressão



 Acesso total ao iPhone
As aberturas desta capa permitem um acesso total a 
todos os controlos, ao conector de base e à câmara 
do iPhone, pelo que pode utilizar todas as funções do 
iPhone enquanto este está protegido dentro da capa.

Capa à prova de choque
Esta capa é fabricada em poliuretano termoplástico, 
um elastómero de alto desempenho, para 
proporcionar aderência e resistência ao choque 
numa só capa.

Design fino, que cabe no bolso
O design fino confere protecção com aumento 
mínimo de volume, para que o seu dispositivo 
continue a caber facilmente no seu bolso ou saco 
para protecção em viagem.

Protecção envolvente
O material deste estojo envolve o dispositivo de trás 
para a frente, proporcionando uma protecção para 
os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 4

Design e acabamento
• Cor(es): Transparente
• Materiais: Poliuretano termoplástico
• Padrão: Vidro lapidado

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10,16 x 17,78 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,101 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,056 kg
• EAN: 87 12581 61068 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 18
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso líquido: 0,81 kg
• Tara: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61068 2

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso líquido: 0,135 kg
• Tara: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61068 9
•
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