Philips
Estojo híbrido

para iPad

DLN1718

Revestimento protector e anti-deslizante
num estojo fino
Este estojo revestido a borracha fornece uma protecção envolvente ao corpo, cantos e ecrã do seu
iPad, com uma janela totalmente transparente para dar visibilidade ao iPad. Agarre melhor o dispositivo,
enquanto desfruta de um acesso total a todos os controlos do iPad e ao conector da base.
Protecção aderente
• A silicone permite aderência e protecção
• Protecção envolvente para cantos e ecrã
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
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Estojo híbrido
para iPad

Especificações
Compatibilidade

Destaques
Embalagem exterior

• Compatível com: iPad

Design e acabamento

• Cor(es): Preto e transparente
• Materiais: TPE e policarbonato

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 56180 2

• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A):
52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Peso bruto: 5,308 kg
• Peso líquido: 0,54 kg
• Tara: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 56180 6

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 56180 9
•
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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.

Design esguio

Este estojo foi concebido para adicionar protecção
com volume mínimo, para que possa transportar
facilmente o seu dispositivo no seu saco ou mochila
para o proteger em viagens.

Botões cobertos

O material do estojo cobre os botões do volume,
permitindo-lhe um controlo com pressão de botões,
enquanto o seu dispositivo permanece protegido.

