
 

 

Philips
Bolsa fina

para iPad

DLN1714
Proteja o seu iPad com estilo

com um estojo fino com camada dupla
O neopreno macio é combinado com um couro artificial luxuoso para um aspecto elegante 
e profissional. O couro artificial suave e duradouro tem um forro almofadado – dupla 
protecção para o visor em vidro sem um volume desnecessário. Fecho seguro tipo envelope.

Protecção em viagem
• Estojo almofadado em neopreno para uma protecção suave mas resistente
• Couro artificial duradouro com forro interior macio
• Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

Design inteligente
• Estojo tipo envelope com fecho seguro em Velcro



 Estojo de transporte cabe numa bolsa
Transporte o seu dispositivo no estojo para o 
proteger em viagem ou utilize-o como camada 
adicional de protecção dentro do seu saco ou 
mochila.

Couro artificial forrado duradouro
O couro artificial macio e duradouro dispõe de um 
revestimento em neopreno suave e almofadado, 
proporcionando o dobro da protecção para o seu 
dispositivo sem um volume desnecessário.

Estojo tipo envelope
O fecho tipo envelope com Velcro foi concebido 
para manter o seu dispositivo bem seguro dentro do 
estojo com um design elegante e sofisticado.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad

Design e acabamento
• Cor(es): Preto
• Materiais: Couro artificial e neopreno

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20,8 x 31,5 x 2 cm
• Peso bruto: 0,256 kg
• Peso líquido: 0,1801 kg
• Tara: 0,0759 kg
• EAN: 87 12581 54938 1

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 50 x 45 x 36 cm
• Peso bruto: 11 kg
• Peso líquido: 6,4836 kg
• Tara: 4,5164 kg
• GTIN: 2 87 12581 54938 5

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 23,5 x 14 x 33 cm
• Peso bruto: 1,67 kg
• Peso líquido: 1,0806 kg
• Tara: 0,5894 kg
• GTIN: 1 87 12581 54938 8
•
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