
 

 

Philips
Estojo aderente

para iPad

DLN1717
Estojo com design saliente para agarrar comodamente
o seu iPad em qualquer posição
Concebido para conseguir agarrar melhor o iPad, independentemente de estar a ler na posição vertical 

ou de estar a jogar na posição horizontal, este estojo revestido a borracha fornece uma protecção 

envolvente à estrutura, cantos e ecrã do seu iPad. Dispõe de canais internos para ajudar a absorver o 

choque

Protecção aderente
• A silicone permite aderência e protecção
• Protecção envolvente para cantos e ecrã
• Aderência saliente funciona na orientação vertical e horizontal
• Canais internos concebidos para absorver choques

Protecção em viagem
• Design fino que cabe facilmente no seu saco
• Protecção instantânea e simples

Acesso fácil
• Funcionalidade total do iPad enquanto se mantém protegido
• Botões cobertos para protecção que permite a pressão



 Silicone protectora
Esta capa é fabricada em silicone macio que 
proporciona uma camada aderente ao leitor, 
protegendo o dispositivo do desgaste normal.

Protecção envolvente
O material deste estojo envolve o dispositivo de trás 
para a frente, proporcionando uma protecção para 
os cantos e a zona à volta do ecrã do dispositivo.

Canais internos absorvem o choque
Para uma protecção ainda melhor, o material à prova 
de choque também dispõe de canais internos que 
distribuem o choque dentro do estojo em vez de o 
transferir para o seu dispositivo.

Aderência saliente funciona nas duas 
orientações
Desde a leitura aos jogos, este estojo foi concebido 
especificamente para melhorar o manuseamento do 
dispositivo quando o utiliza no modo vertical ou 
horizontal.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad

Design e acabamento
• Cor(es): Preto
• Materiais: Silicone

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,11 kg
• Peso líquido: 0,015 kg
• Tara: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 50 x 45 x 32 cm
• Peso bruto: 15,6 kg
• Peso líquido: 0,54 kg
• Tara: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Peso bruto: 0,75 kg
• Peso líquido: 0,09 kg
• Tara: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
•
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