
 

 

Philips
Hoes voor extra grip

voor de iPad

DLN1717
Hoes met verhoogd ontwerp voor groter gebruiksgemak
op welke manier u uw iPad ook vasthoudt
Of u de iPad nu verticaal houdt om te lezen of horizontaal om games te spelen, met deze met rubber 

beklede hoes kunt u de iPad gemakkelijker vasthouden. Bovendien worden de behuizing, hoeken en 

voorkant van uw iPad beschermd. De hoes beschikt over interne kanalen om schokken te absorberen.

Volledige bescherming, optimale grip
• Een siliconenbeschermhoes geeft extra grip en bescherming
• Volledige bescherming voor de hoeken en voorkant
• Verhoogd ontwerp voor staande en liggende modus
• Interne kanalen die zijn ontworpen om schokken op te vangen

Bescherming voor onderweg
• Slanke vormgeving, past perfect in uw tas
• Snelle en eenvoudige bescherming

Alle functies bij de hand
• Volledige iPad-functionaliteit plus bescherming
• Dekt de knoppen af voor bescherming tijdens het gebruik



 Siliconenbescherming
Deze hoes is gemaakt van zachte siliconen die een 
stroeve laag toevoegen aan uw speler en het 
apparaat beschermen tegen slijtage door dagelijks 
gebruik.

Volledige bescherming
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel 
aan alle kanten, met name bij de hoeken en de 
voorste randen.

Interne kanalen voor het opvangen van 
schokken
Het materiaal dat schokken opvangt bevat ook 
interne kanalen die schokken over de hoes verdelen, 
waardoor het apparaat nog beter wordt beschermd.

Verhoogd ontwerp voor beide 
weergavemodi
Of u nu wilt lezen of gamen, met deze hoes hebt u 
altijd een optimale grip, of u het apparaat nu in de 
staande of liggende modus gebruikt.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart
• Materialen: Siliconen

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Brutogewicht: 0,11 kg
• Nettogewicht: 0,015 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 50 x 45 x 32 cm
• Brutogewicht: 15,6 kg
• Nettogewicht: 0,54 kg
• Gewicht van de verpakking: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Brutogewicht: 0,75 kg
• Nettogewicht: 0,09 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
•
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