
 

 

Philips
Greppfodral

till iPad

DLN1717
Fodral med design i relief för ett bekvämt grepp
hur du än håller i din iPad
Designad för ett bra grepp oavsett om den är i stående läge för läsning eller liggande för 
spel. Det gummerade fodralet skyddar hela din iPad - själva enheten, hörnen och 
framsidan. Den har också interna kanaler för dämpning av stötar

Greppbart skydd
• Silikon som skyddar och ger ett bättre grepp
• Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter
• Det upphöjda greppet fungerar både i stående och liggande
• Interna kanaler som har utformats för att dämpa stötar

Skydd i farten
• Smidig design som lätt får plats i väskan
• Snabbt och enkelt skydd

Bekvämt och lätthanterligt
• Alla iPad-funktioner samtidigt som du är skyddad
• Täckta knappar för genomträngligt skydd



 Skyddande silikon
Fodralet är tillverkat i mjukt silikon som ger dig ett 
bra grepp om spelaren samtidigt som det skyddar 
mot normalt slitage.

Omslutande skydd
Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket 
skyddar enhetens hörn och ytterkanter.

Interna kanaler för stötdämpning
För ett ännu bättre skydd har det stötdämpande 
materialet också interna kanaler som fördelar stöten 
i fodralet, i stället för att överföra till enheten.

Det upphöjda greppet fungerar åt båda 
hållen
Från att läsa till att spela, fodralet är speciellt 
utformat för att förbättra ditt grepp, oavsett om du 
använder enheten i stående eller liggande läge.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design och finish
• Färg(er): Black
• Material: Silikon

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Bruttovikt: 0,11 kg
• Nettovikt: 0,015 kg
• Taravikt: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56136 9

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 50 x 45 x 32 cm
• Bruttovikt: 15,6 kg
• Nettovikt: 0,54 kg
• Taravikt: 15,06 kg
• GTIN: 2 87 12581 56136 3

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Bruttovikt: 0,75 kg
• Nettovikt: 0,09 kg
• Taravikt: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56136 6
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