
 

 

Philips
Hybridfodral

till iPad

DLN1718
Skyddande och halkfritt grepp

i ett smidigt fodral
Det gummerade fodralet skyddar hela din iPad: själva enheten, hörnen och framsidan och 
har ett kristallklart fönster så att du kan se din iPad. Du får ett bättre grepp samtidigt som 
du kan komma åt alla iPad-kontroller och dockningsanslutningen.

Greppbart skydd
• Silikon som skyddar och ger ett bättre grepp
• Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter

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.

Smidig design
Fodralet är utformat för att skydda med minsta 
möjliga volym - du kan lätt bära med dig enheten i din 
väska eller ryggsäck så att den är skyddad när du är i 
farten.

Täckta knappar
Fodralet täcker volymknapparna, så att du får en 
genomtränglig kontroll samtidigt som enheten 
skyddas.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design och finish
• Färg(er): Svart och klar
• Material: TPE och polykarbonat

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 56180 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Bruttovikt: 5,308 kg
• Nettovikt: 0,54 kg
• Taravikt: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 56180 6

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 56180 9
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