
 

 

Philips
Carcasă din silicon cu 
amortizor

pentru iPhone 4, 4S

DLM4347
Protecţie şi antialunecare

pentru o mai bună absorbţie a impacturilor şi şocurilor
Carcasa din silicon este prevăzută cu un amortizor Philips EdgeDefense care îmbunătăţeşte prinderea 

şi protecţia împotriva impacturilor, oferind în acelaşi timp acces prin apăsare la comenzile dispozitivului. 

Modelul interior ShockStop contribuie, de asemenea, la dispersia şocurilor.

Protecţie atractivă
• Carcasa pentru absorbţia șocurilor oferă de asemenea prindere

Protecţie aderentă
• Siliconul adaugă o prindere mai sigură și protecţie

Protecţie în mișcare
• Absoarbe impactul și șocul pentru a proteja marginile vulnerabile
• Construcţia Honeycomb deflectă vibraţiile și disipează șocurile

Acces confortabil
• Acces la toate comenzile și la conectorul de andocare



 Acces la toate comenzile
Orificiile acestei huse vă permit un acces confortabil 
la toate comenzile și la conectorul de andocare, 
astfel încât puteţi utiliza dispozitivul în timp ce este 
protejat în interiorul acesteia.

EdgeDefense
EdgeDefense protejează marginile dispozitivului - 
acolo unde apare cea mai mare deteriorare în caz de 
scăpare din mână. Confecţionat dintr-un material 
flexibil, ranforsat, cu o formă sferică ascuţită, 
EdgeDefense anihilează impactul și absoarbe șocurile 
în cel mai puternic punct al designului său.

ShockStop
ShockStop protejează dispozitivele cu o construcţie 
cu pereţi tripli care disipează șocurile. Spre 
deosebire de o suprafaţă solidă care poate conduce 
vibraţiile, modelul segmentat al suprafeţei 
ShockShock întrerupe și oprește reverberaţiile.
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 4

Design și finisare
• Culori: Transparent și negru
• Materiale: Silicon în 2 versiuni de duritate

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Tip ambalaj: Dummy
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,8 x 17 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,078 kg
• Greutate netă: 0,024 kg
• Greutate proprie: 0,054 kg
• EAN: 87 12581 61071 5

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 46 x 37,5 x 23 cm
• Greutate brută: 4,5 kg
• Greutate netă: 0,864 kg
• Greutate proprie: 3,636 kg
• GTIN: 1 87 12581 61071 2

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 20,3 x 14 x 17,5 cm
• Greutate brută: 0,62 kg
• Greutate netă: 0,144 kg
• Greutate proprie: 0,476 kg
• GTIN: 2 87 12581 61071 9
•
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