
 

 

Philips
Προστατευτική θήκη με 
στρώσεις

για iPhone 4, 4S

DLM4348
Δύο στρώσεις

για προστασία και μοναδική εμφάνιση
Ο μοναδικός σχεδιασμός ArmaDuo συνδυάζει ένα σκληρό πλαστικό περίβλημα με μια εσωτερική 

στρώση από καουτσούκ, για βελτιωμένη προστασία από προσκρούσεις και κραδασμούς. Οι 

εσωτερικές στρώσεις κυκλοφορούν σε 2 χρώματα για περισσότερη ποικιλία.

Προστασία με κομψότητα
• Χαρούμενοι, συναρπαστικοί συνδυασμοί χρωμάτων

Προστασία καθ' οδόν
• Η κατασκευή κυψέλης αποκρούει τις δονήσεις και απορροφά τους κραδασμούς
• 2 στρώσεις, για σκληρή και μαλακή προστασία από προσκρούσεις και κραδασμούς
• Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωράει εύκολα στην τσέπη σας
• Το περίβλημα από σκληρό πλαστικό προστατεύει από τους κραδασμούς
• Η εσωτερική στρώση από καουτσούκ προστατεύει από τους κραδασμούς.

Πρακτική πρόσβαση
• Πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης



 Πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου
Τα ανοίγματα στη θήκη επιτρέπουν εύκολη 
πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την 
υποδοχή σύνδεσης βάσης για να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ παράλληλα 
την προστατεύετε στο εσωτερικό της θήκης.

Λεπτή σχεδίαση
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
επιπλέον προστασία χωρίς όγκο. Επομένως, 
μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας 
στην τσάντα ή το σακίδιό σας για προστασία εν 
κινήσει.

ShockStop
Η ShockStop προστατεύει τις συσκευές χάρη στην 
τριπλή διάταξη που απορροφά τους κραδασμούς. 
Σε αντίθεση με τις συμπαγείς επιφάνειες που 
αποτελούν αγωγούς των δονήσεων, η χωρισμένη 
σε τμήματα επιφάνεια της ShockShock τους 
σταματά.

Χαρούμενα, συναρπαστικά χρώματα
Οι χαρούμενοι και συναρπαστικοί συνδυασμοί 
χρωμάτων της θήκης σάς επιτρέπουν να 
εκφράσετε το προσωπικό σας στιλ, ενώ η 
συσκευή σας προστατεύεται από προσκρούσεις 
και κραδασμούς.

Περίβλημα από σκληρό πλαστικό
Το περίβλημα από σκληρό πλαστικό προστατεύει 
τη συσκευή σας από τους κραδασμούς.

Εσωτερική στρώση από καουτσούκ
Η εσωτερική στρώση από καουτσούκ προσφέρει 
ισχυρή προστασία από τους κραδασμούς.

ArmaDuo
Η διάταξη ArmaDuo προστατεύει τις συσκευές, 
καθώς διαθέτει περίβλημα από σκληρό πλαστικό 
και μια πιο μαλακή και εύκαμπτη εσωτερική 
στρώση. Ο συνδυασμός και των δύο προσφέρει 
βελτιωμένη προστασία από προσκρούσεις και 
κραδασμούς.
DLM4348/10

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2011-11-25

Έκδοση: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78915
EAN: 87 12581 61073 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 4

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο και ανθρακί
• Υλικά: Σιλικόνη και πολυανθρακικό

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,16 x 17,8 x 2,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,091 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,045 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,046 κ.
• EAN: 87 12581 61073 9

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,39 x 28,58 x 18,54 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,75 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,62 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,13 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,78 x 13,67 x 9,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,29 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,27 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,02 κ.
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
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