
 

 

Philips
Vícevrstvé ochranné 
pouzdro

pro iPhone 4 a 4S

DLM4348
Dvě vrstvy do sebe zapadnou

pro ochranu a unikátní vzhled
Unikátní design ArmaDuo kombinuje povrch z tvrdého plastu s vrstvou gumy na vnitřní 
straně. Dohromady nabízejí vrstvy vylepšenou ochranu proti nárazům a otřesům. 
K dispozici jsou dvě různé barvy vrstev.

Atraktivní ochrana
• Zábavné a vzrušující barevné kombinace

Ochrana na cestách
• Konstrukce se šestihrannou strukturou odvádí vibrace a tlumí otřesy
• Dvouvrstvá ochrana před nárazy a otřesy
• Tenké provedení se snadno vejde do tašky
• Povrch z tvrdého plastu chrání před nárazy
• Pogumovaná vnitřní vrstva chrání před otřesy.

Pohodlný přístup
• Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice



 Přístup ke všem ovládacím prvkům
Otvory v tomto pouzdře umožňují pohodlný přístup 
ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací 
stanice, takže můžete zařízení používat, i když je 
bezpečně uloženo v pouzdře.

Tenký design
Pouzdro je navrženo tak, aby poskytovalo ochranu 
při minimálním objemu, takže můžete své zařízení 
snadno nosit na cestách v tašce nebo batohu.

ShockStop
Vzorek ShockStop chrání zařízení pomocí třívrstvé 
konstrukce, která tlumí otřesy. Na rozdíl od 
pevného povrchu, který vede vibrace, členěná 
povrchová struktura ShockStop vibrace naruší a 
zastaví.

Zábavné a vzrušující barvy
Zábavné a vzrušující barevné kombinace jednotlivých 
vrstev pouzdra vám umožňují prezentovat váš 
osobní styl a zároveň chránit zařízení před nárazy a 
otřesy.

Povrch z tvrdého plastu
Povrch z tvrdého plastu funguje jako ochrana před 
nárazy.

Pogumovaná vnitřní vrstva
Pogumovaná vnitřní vrstva funguje jako kvalitní 
ochrana před otřesy.

ArmaDuo
Konstrukce ArmaDuo chrání zařízení díky kombinaci 
povrchu z tvrdého plastu a vnitřní vrstvy z měkkého 
a pružnějšího materiálu. Společně nabízejí obě vrstvy 
zdokonalenou ochranu proti nárazům a otřesům.
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Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 4

Design a provedení
• Barva(y): Černá a antracitová
• Materiály: Silikon a polykarbonát

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,091 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61073 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Hrubá hmotnost: 1,75 kg
• Čistá hmotnost: 1,62 kg
• Hmotnost obalu: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,29 kg
• Čistá hmotnost: 0,27 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•

Specifikace
Vícevrstvé ochranné pouzdro
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