
 

 

Philips
SlimFolio

voor iPhone

DLM63091
Stijlvol op pad met uw iPhone

in een oogstrelende lederen hoes
De slanke en subtiel vormgegeven SlimFolio biedt extra bescherming voor uw iPhone zonder 
extra ruimte in te nemen. U kunt dus uw iPhone in uw zak of tas houden zonder bang te zijn 
voor beschadigingen. Inclusief topbeschermer voor extra bescherming van het scherm.

Stijlvol en toch beschermd
• Lederen buitenkant voor een luxe uitstraling
• Zachte, stoffen belijning aan de binnenkant

Alle functies bij de hand
• Toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting
• Toegang tot de bedieningsknoppen aan de zijkant van de iPhone en de camera

Discreet opbergen
• Klein binnenvakje, ideaal voor identiteitsbewijs of geld
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Ontwerp
• Kleur(en): Zwart

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Nettogewicht: 0,053 kg
• Brutogewicht: 0,101 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 48450 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 45 x 20 x 29 cm
• Nettogewicht: 1,908 kg
• Brutogewicht: 4,25 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,342 kg
• GTIN: 2 87 12581 48450 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 22,225 x 20,32 x 9,6 cm
• Nettogewicht: 0,318 kg
• Brutogewicht: 0,605 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 48450 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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