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Meerlaagse beschermhoes

voor iPhone 4, 4S

DLM4348
Twee lagen op elkaar

voor bescherming en een uniek uiterlijk
Het unieke design van ArmaDuo combineert een buitenkant van hard plastic met een rubberen 
binnenlaag. Samen zorgen deze lagen voor verbeterde bescherming tegen schokken en stoten. 
Geleverd met twee binnenlagen in verschillende kleuren voor een gevarieerde look.

Stijlvol en toch beschermd
• Leuke, spannende kleurencombinaties

Bescherming voor onderweg
• Honingraatconstructie vermindert trillingen en absorbeert schokken
• Harde en zachte bescherming van twee lagen tegen schokken en stoten
• Slanke vormgeving, past perfect in uw tas
• Buitenkant van hard plastic voor bescherming tegen stoten
• Rubberen binnenlaag beschermt tegen schokken.

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting



 Toegang tot alle bedieningsknoppen
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig 
toegang tot alle bedieningsknoppen en de 
stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken 
terwijl het wordt beschermd door de hoes.

Slank ontwerp
Deze hoes is ontworpen voor compacte 
bescherming, zodat u uw apparaat eenvoudig in uw 
tas of rugzak kunt meenemen en het toch beschermd 
is.

ShockStop
ShockStop beschermt apparaten met een isolerende 
constructie met een driehoekpatroon die schokken 
absorbeert. In tegenstelling tot een vlak oppervlak 
dat trilling kan geleiden, onderbreekt en stopt het 
gesegmenteerde patroon van het ShockStop-
oppervlak trillingen.

Leuke, spannende kleuren
Met de leuke, spannende kleurencombinaties van 
iedere laag van de hoes kunt u uw eigen stijl laten 
zien terwijl uw apparaat wordt beschermd tegen 
schokken en stoten.

Buitenkant van hard plastic
De buitenkant van hard plastic werkt als een pantser 
voor bescherming tegen stoten.

Rubberen binnenlaag
De rubberen binnenlaag zorgt voor een stevige 
bescherming tegen schokken.

ArmaDuo
De constructie van ArmaDuo beschermt apparaten 
door de combinatie van een buitenkant van hard 
plastic en een zachtere, buigzamere binnenlaag. 
Samen zorgen deze lagen voor verbeterde 
bescherming tegen schokken en stoten.
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 4

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart en houtskool
• Materialen: Silicone en polycarbonaat

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,091 kg
• Nettogewicht: 0,045 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61073 9

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Brutogewicht: 1,75 kg
• Nettogewicht: 1,62 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,29 kg
• Nettogewicht: 0,27 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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