
 

 

Philips
SlimShell Grafik

til iPhone 3G og 3GS

DLM68017D
Beskyt din iPhone med stil

i et hårdt etui med grafisk mønster
Det slanke, strømlinede SlimShell omslutter din iPhone i en stærk beskyttelse med 
personlighed. Du kan nemt tilføje et stærkt og samtidig let beskyttende lag med stil, uden at 
det fylder mere. Brug det medfølgende Surface Shield for at øge beskyttelsen af skærmen.

Stærk beskyttelse
• Hårdt etui i polykarbonat til ekstra stærk beskyttelse
• Lynhurtig og nem beskyttelse

Moderigtig og sjov
• Mønstret etui, der viser din unikke stil

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket
• Adgang til iPhones sideknapper og kamera

Skærmbeskyttelse
• Surface Shield-skærmbeskyttelse medfølger



 Beskyttelse på et øjeblik
Etuiet er fremstillet af et holdbart materiale, der er 
specialfremstillet til din enhed. Etuiet er nemt og 
hurtigt at sætte på og føjer et beskyttende lag til din 
enhed.

Mønstret etui
Etuiet leveres med et grafisk mønster, så du både 
beskytter din enhed og viser din egen unikke stil.

Hårdt etui i polykarbonat
Dette hårde etui er lavet af hårdt polykarbonat, så 
det yder stærk og klar beskyttelse til din enhed.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS

Design og finish
• Farve(r): Hvid og guld
• Materialer: Polykarbonat
• Mønster: Central Park

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17,78 x 2 cm
• Bruttovægt: 0,101 kg
• Nettovægt: 0,053 kg
• Taravægt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 50980 4

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Bruttovægt: 4,7 kg
• Nettovægt: 1,908 kg
• Taravægt: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 50980 8

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Bruttovægt: 0,605 kg
• Nettovægt: 0,318 kg
• Taravægt: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 50980 1
•
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