
 

 

Philips
Pouzdro s uchopením

pro iPad

DLN1717
Reliéfní pouzdro s pohodlným uchopením,
ať už svůj iPad držíte jakkoli
Toto pogumované pouzdro bylo navržené tak, aby se vám iPad lépe držel. Nezáleží ani na tom, 
jestli si čtete (v režimu zobrazení na výšku) nebo hrajete hry (v režimu zobrazení na šířku). Chrání 
celé tělo, rohy i obrazovku iPadu. Obsahuje vnitřní kanály, které přispívají k tlumení nárazů.

Ochrana usnadňující uchopení
• Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu
• Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky
• Profilované uchopení funguje při orientaci na šířku i na výšku
• Vnitřní kanály určené pro tlumení nárazů

Ochrana na cestách
• Tenké provedení se snadno vejde do tašky
• Okamžitá ochrana

Pohodlný přístup
• Plná funkčnost iPadu při současném zajištění ochrany
• Pokrytá tlačítka pro dokonalé zajištění ochrany



 Ochranný silikon
Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který 
tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a 
současně slouží jako ochrana zařízení před běžným 
opotřebením.

Celková ochrana povrchu
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu 
dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Vnitřní kanály tlumí nárazy
Pro zajištění dokonalejší ochrany obsahuje materiál 
pro tlumení nárazů vnitřní kanály, které rozloží náraz 
do pouzdra a neumožní jeho přenos na zařízení.

Profilované uchopení funguje v obou 
směrech
Nehledě na to, zda hrajete hry nebo čtete text, toto 
pouzdro je zvláště navrženo pro lepší uchopení, ať již 
zařízení používáte v režimu na výšku nebo na šířku.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad

Design a provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Silikon

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,11 kg
• Čistá hmotnost: 0,015 kg
• Hmotnost obalu: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 50 x 45 x 32 cm
• Hrubá hmotnost: 15,6 kg
• Čistá hmotnost: 0,54 kg
• Hmotnost obalu: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,75 kg
• Čistá hmotnost: 0,09 kg
• Hmotnost obalu: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
•

Specifikace
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