
 

 

Philips
Ekran koruması

Șeffaf
iPad için

DLN1716
iPad ekranınızı koruyun

şeffaf ekran koruması ile
iPad Multi-Touch'ınızın cam ekranını korumak için bu şeffaf tabakayı kullanın. Kendisi neredeyse 
görünmez olduğu halde gözle görülür bir fark yaratan ekran korumamız, çığır açan IPS ekranı 
bozmaz; böylece her açıdan net, berrak ve capcanlı görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ekran koruması
• Görünmez ekran koruması için șeffaf film
• Her açıdan canlı ve net görüntü

Kolay uygulama
• Kolay uygulama ve çıkarma için statik bağlanma
• Kolay uygulama için düzleștirme kartı dahildir
• Aygıtınızın yüzeyini temizlemek için tiftiksiz bez dahildir



 Șeffaf ekran koruması
Șeffaf bir film kullanarak ekranınızı çizilmelere ve toza 
karșı görünmez bir koruma katmanıyla koruyun. 
Ekran koruması, statik bağlanmadan faydalandığı için 
uygulanması kolaydır ve yapıșkan bir kalıntı 
bırakmadan çıkarılabilir.

Düzleștirme kartı dahil
Uygulama sırasında koruyucu filmin altında kalan hava 
kabarcıklarını ürünle birlikte verilen düzleștirme 
kartını kullanarak kolayca giderin.

Tiftiksiz bez dahil
Tozların yeni ekran korumanızın altında sıkıșmasına 
izin vermeyin! Filmi uygulamadan önce, ürünle 
birlikte verilen tiftiksiz bezi kullanarak aygıtınızın 
yüzeyini iyice temizleyin.

Her açıdan net görüntü
Fark açık; ekran korumamız devrim yaratan IPS 
ekranını bozmadığı için her açıdan net, berrak ve canlı 
görüntülerin keyfini sürebilirsiniz.
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Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: iPad

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Kutu
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

20,3 x 25,4 x 0,3 cm
• Brüt ağırlık: 0,02 kg
• Net ağırlık: 0,015 kg
• Dara ağırlığı: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 54940 4

Dıș Karton
• Kutudaki paket sayısı: 216

• Dıș karton (L x G x Y): 43 x 31,2 x 45,5 cm
• Brüt ağırlık: 17 kg
• Net ağırlık: 3,24 kg
• Dara ağırlığı: 13,76 kg
• GTIN: 2 87 12581 54940 8

İç Karton
• Kutudaki paket sayısı: 6
• İç karton (L x G x Y): 29 x 21,8 x 2 cm
• Brüt ağırlık: 0,12 kg
• Net ağırlık: 0,09 kg
• Dara ağırlığı: 0,03 kg
• GTIN: 1 87 12581 54940 1
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