
 

 

Philips
Universal Folio kılıf

9 - 10 inç
Altın Rengi

DLK03043B
Hepsi bir arada, biri için hepsi

360 derece dönme özelliği
İş veya eğlence için nerede ihtiyacınız olursa olsun yatay ve dikey görüntüleme ve stylus 
yuvası. Bu çekici, ince çizgili portföy ve yüksek kaliteli kaplama, sürekli hareket halinde olan 
profesyonellere güvenli koruma sağlamak için tüm imkanları sunuyor.

360 derece dönme
• Ayarlanabilir çok açılı görüntüleme modu
• Yatay ve dikey görüntüleme için 360 derece dönme

"Flexi-Holder" teknolojisi
• Kılıf boyutu popüler tabletlerin çoğuna uyar
• Tabletinizi güvenle sarar ve korur

Tabletin altına kayarak kolayca katlanabilen kapak
• Bașkalarıyla kolay ekran paylașımı
• Rahat metin giriși

Zarif, ultra ince, portföy kılıf
• Yüksek kaliteli portföy malzemesi ve kaplama
• Tableti çiziklerden korur

Entegre stylus yuvası
• Stylus'u nereye giderseniz tașımak için dahili stylus yuvası



 Yatay ve dikey görüntüleme
Yatay ve dikey görüntüleme için 360 derece dönme 
özelliğiyle ayarlanabilir çok açılı izleme modu

"Flexi-Holder" teknolojisi

Popüler tabletlerin çoğuna uyar koruma sağlar

Kolay ekran paylașımı
Tabletin altına kayarak kolayca katlanabilen kapak

Rahat metin giriși
Rahat metin giriși
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Tasarım ve kaplama
• Renk(ler): Altın Rengi
• Malzemeler: PU

Uyumluluk
• Apple: iPad® 2, iPad® 3 (Yeni iPad), iPad® 4, iPad® 

Air
• Samsung: Galaxy Note 10,1 inç, Galaxy Tab 3 10,1 

inç, Galaxy Tab 4 10,1 inç, Galaxy Tab Pro 10,1 inç

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir

• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 8,3 x 10,2 x 1,0 inç
• Brüt ağırlık: 0,974 lb
• Net ağırlık: 0,741 lb
• Dara ağırlığı: 0,234 lb
• EAN: 48 95185 60299 8

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 20
• Dıș karton (L x G x Y): 21,8 x 8,9 x 12,6 inç
• Brüt ağırlık: 21,054 lb
• Net ağırlık: 14,815 lb
• Dara ağırlığı: 6,239 lb
• GTIN: 1 48 95185 60299 5
•
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