
 

 

Philips
HipCase

Voor iPhone

DLM63092
Stijlvol op pad met uw iPhone

in een handige draaghoes met riemclip
Met deze duurzame HipCase in holstermodel is uw iPod stijlvol beschermd en toch met 
één hand bereikbaar. De HipCase is ultiem comfort en handige functionaliteit in één. Met 
horizontale riemclip en een binnenvakje voor uw creditcard of geld.

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

Alle functies bij de hand
• Door de stevige riemclip hebt u uw apparaat altijd bij de hand
• Toegang tot hoofdtelefoonaansluiting terwijl apparaat in hoes zit
• Dankzij de inkeping in het midden kunt u het apparaat gemakkelijk met één hand pakken

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

Ontwerp
• Kleur: Zwart

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

12,7 x 17,78 x 3,6 cm
• Nettogewicht: 0,047 kg
• Brutogewicht: 0,085 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 48482 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 39 x 25 x 44 cm
• Nettogewicht: 1,692 kg
• Brutogewicht: 5,6 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,908 kg
• GTIN: 2 87 12581 48482 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 13 x 11,4 x 20,5 cm
• Nettogewicht: 0,281 kg
• Brutogewicht: 0,635 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 48482 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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