
 

 

Philips
Estojo de protecção com 
várias camadas

para iPhone 4, 4S

DLM4348
Duas camadas que encaixam

para protecção e uma aparência única
O design ArmaDuo exclusivo combina um exterior rígido em plástico com uma camada interior 
revestida a borracha. Em conjunto, estas camadas oferecem uma protecção melhorada contra 
impactos e choques. Inclui camadas interiores em 2 cores para maior variedade.

Protecção atractiva
• Combinações de cores divertidas e excitantes

Protecção em viagem
• A construção alveolar dissipa a vibração e absorve os choques
• Protecção de dupla camada rígida e suave contra impactos e choques
• Design fino que cabe facilmente no seu saco
• Exterior em plástico rígido protege contra impactos
• Camada interior em borracha protege contra choques.

Acesso fácil
• Acesso a todos os controlos e ao conector de base



 Acesso a todos os controlos
As aberturas desta capa permitem um acesso 
cómodo a todos os controlos e ao conector de base, 
pelo que pode utilizar o dispositivo enquanto este 
fica protegido no interior da capa.

Design esguio
Este estojo foi concebido para adicionar protecção 
com volume mínimo, para que possa transportar 
facilmente o seu dispositivo no seu saco ou mochila 
para o proteger em viagens.

ShockStop
O ShockStop protege os dispositivos com uma 
construção tripla que absorve os choques. Ao 
contrário de uma superfície sólida que pode 
transmitir vibrações, o padrão segmentado da 
superfície ShockShock interrompe e pára a 
reverberação.

Cores divertidas e excitantes
As combinações de cores divertidas e excitantes de 
cada camada do estojo permitem-lhe expressar o 
seu estilo pessoal, enquanto protege o seu 
dispositivo contra impactos e choques.

Exterior em plástico rígido
O exterior em plástico rígido actua como 
exoesqueleto para proporcionar uma protecção 
contra impactos.

Camada interior em borracha
A camada interior em borracha proporciona uma 
protecção forte contra choques.

ArmaDuo
A estrutura ArmaDuo protege os dispositivos 
através da combinação de um exterior em plástico 
rígido com um interior mais suave e maleável. Juntas, 
estas camadas oferecem uma melhor protecção 
contra impactos e choques.
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 4

Design e acabamento
• Cor(es): Preto e carvão
• Materiais: Silicone e policarbonato

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

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,091 kg
• Peso líquido: 0,045 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61073 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso bruto: 1,75 kg
• Peso líquido: 1,62 kg
• Tara: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso líquido: 0,27 kg
• Tara: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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