
 

 

Philips
Otetta parantava kotelo

iPadille

DLN1717
Kotelo, jonka entistä parempi muotoilu parantaa otetta
pidätpä iPadista kiinni miten tahansa
Kumipintainen kotelo on suunniteltu parantamaan pitoa niin pystyasennossa luettaessa 
kuin vaaka-asennossa pelattaessa. Se suojaa iPadin runkoa, kulmia ja näyttöä, ja lisäksi sen 
sisäiset kanavat vaimentavat iskuja.

Suoja, josta saa otteen
• Silikoni parantaa otetta ja suojaa
• Wrap-around-suojus kulmien ja etupuolen suojaksi
• Kotelo parantaa otetta sekä pysty- että vaakasuunnassa.
• Sisäiset kanavat vaimentavat iskuja

Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu helposti laukkuun
• Suojaa nopeasti

Kätevä käyttää
• Kaikki iPadin toiminnot käytettävissä
• Antaa painikkeille lisäsuojan



 Silikonisuoja
Kotelo on valmistettu pehmeästä silikonista, joka 
parantaa otetta ja suojaa samalla laitetta kulumiselta.

Wrap-around-suojus
Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan 
laitteen kulmia ja etupuolta.

Sisäiset kanavat vaimentavat iskuja
Suojausta parantavat lisäksi iskuja vaimentavan 
materiaalin sisäiset kanavat, jotka jakavat iskun koko 
kotelon alueelle eivätkä siirrä sitä laitteeseen.

Kotelo parantaa otetta molemmin päin
Kotelo parantaa otetta esimerkiksi lukiessa ja 
pelatessa, käytitpä laitetta pysty- tai vaakasuorassa.
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Musta
• Materiaalit: Silikoni

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Kokonaispaino: 0,11 kg
• Nettopaino: 0,015 kg
• Taara: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 50 x 45 x 32 cm
• Kokonaispaino: 15,6 kg
• Nettopaino: 0,54 kg
• Taara: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Kokonaispaino: 0,75 kg
• Nettopaino: 0,09 kg
• Taara: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
•
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