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DLN1713
iPad'inizi koruyun

tamponlu, ters çevrilebilir kılıf ile
Tamponlu, dayanıklı neoprenden üretilen bu kılıfı, iPad'inizi hareket halindeyken korumak için tasarladık. 

Taşıma çantası olarak veya çantanızın içinde ekstra bir koruma katmanı olarak kullanabilirsiniz. Katlanan 

kapağı iPad'inizi güvende tutarken, ters çevrilebilir tasarımıyla eğlenceden ödün vermez.

Hareket halindeyken koruma
• Yumușak ama güçlü koruma için tamponlu neopren kılıf
• Tașıma kılıfı tek bașına kullanılabilir veya çantanıza sığabilir

Akıllı tasarım
• Sorunsuz güvenlik için katlanan kapak

Kendinizi ifade edin
• Ters çevrilebilir tasarım, iki tașıma kılıfını bir arada



 Tamponlu neopren kılıf

Esnek, fakat güçlü yumușak neoprenden üretilen bu 
kılıfı kullanarak aygıtınızı tașırken korunmasını 
sağlarsınız.

Tașıma kılıfı çantaya sığar
Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya 
çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.

Katlanan kapak
Katlanan kapak, aygıtı tașıma kılıfı içinde Velcro veya 
fermuar gibi malzemeler olmadan sabit tutmak için 
tasarlandı
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Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: iPad

Tasarım ve kaplama
• Renk(ler): Ters çevrilebilir: Siyah/Kırmızı
• Malzemeler: Neopren

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj türü: Sahte
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,7 x 29,3 x 1 cm
• Brüt ağırlık: 0,153 kg
• Net ağırlık: 0,0961 kg
• Dara ağırlığı: 0,0569 kg
• EAN: 87 12581 54939 8

Dıș Karton
• Kutudaki paket sayısı: 36
• Dıș karton (L x G x Y): 62 x 34 x 24 cm
• Brüt ağırlık: 7 kg
• Net ağırlık: 3,4596 kg
• Dara ağırlığı: 3,5404 kg
• GTIN: 2 87 12581 54939 2

İç Karton
• Kutudaki paket sayısı: 6
• İç karton (L x G x Y): 30 x 10,5 x 21 cm
• Brüt ağırlık: 1,03 kg
• Net ağırlık: 0,5766 kg
• Dara ağırlığı: 0,4534 kg
• GTIN: 1 87 12581 54939 5
•

Teknik Özellikler
Yumușak kılıf
iPad için  

http://www.philips.com

