
 

 

Philips
Carcasă de protecţie cu 
straturi multiple

pentru iPhone 4, 4S

DLM4348
Două straturi fixate împreună

pentru protecţie şi un aspect unic
Designul unic ArmaDuo combină un exterior din plastic dur cu un strat interior cauciucat. 
Împreună, aceste straturi oferă protecţie îmbunătăţită împotriva impacturilor şi şocurilor. 
Include straturi interioare în 2 culori pentru varietate.

Protecţie atractivă
• Combinaţii de culori amuzante, incitante

Protecţie în mișcare
• Construcţia Honeycomb deflectă vibraţiile și disipează șocurile
• Protecţie prin strat dublu, dur și moale, împotriva impacturilor și a șocurilor
• Designul subţire intră cu ușurinţă în geanta dvs.
• Exteriorul din plastic dur protejează împotriva impacturilor
• Stratul interior cauciucat protejează împotriva șocurilor.

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.

Design subţire
Această carcasă este proiectată pentru a adăuga 
protecţie cu volum minim, astfel încât să puteţi 
transporta ușor dispozitivul în geantă sau în rucsac 
pentru protecţie în timpul călătoriei.

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.

Culori amuzante, incitante
Combinaţiile de culori amuzante, incitante ale 
fiecărui strat al carcasei vă permit să vă exprimaţi 
stilul personal protejându-vă în același timp 
dispozitivul împotriva impacturilor și șocurilor.

Exterior din plastic dur
Exteriorul din plastic dur acţionează ca un 
exoschelet pentru a furniza protecţie împotriva 
impacturilor.

Strat interior cauciucat
Stratul interior cauciucat furnizează o protecţie 
puternică împotriva șocurilor.

ArmaDuo
Construcţia ArmaDuo protejează dispozitivele 
combinând un exterior din plastic dur cu un strat 
interior mai moale și mai maleabil. Împreună, aceste 
straturi oferă protecţie îmbunătăţită împotriva 
impacturilor și a șocurilor.
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Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 4

Design și finisare
• Culori: Negru și cărbune
• Materiale: Silicon și policarbonat

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,091 kg
• Greutate netă: 0,045 kg
• Greutate proprie: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61073 9

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Greutate brută: 1,75 kg
• Greutate netă: 1,62 kg
• Greutate proprie: 0,13 kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Greutate brută: 0,29 kg
• Greutate netă: 0,27 kg
• Greutate proprie: 0,02 kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•
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