Philips
Kova kotelo, jossa jalusta

iPadille
DLN1719

Suojaa iPad kovalla kotelolla,
jossa on integroitu taittuva jalusta
Kova kotelo, jota ympäröi tartuntapinta, suojaa iPadin runkoa, kulmia ja näyttöä. Koteloon
kuuluu myös jalusta, joka taittuu sisään, kun sitä ei käytetä. Nyt voit käyttää helposti kaikkia
iPad-ohjaimia ja -telakointiliitintä.
Vahva suojaus
• Kova polykarbonaattikotelo antaa vahvan suojan
• Kumisen sisäpehmusteen kohokuviointi auttaa vaimentamaan iskuja
• Wrap-around-suojus kulmien ja etupuolen suojaksi
Suojaa kaikkialla
• Ohut suojus mahtuu helposti laukkuun
• Helppoa ja nopeaa suojausta
Kätevä käyttää
• Kaikki iPadin toiminnot käytettävissä
• Antaa painikkeille lisäsuojan
Helppoa videoiden katselua
• Kiinteä pöytäteline helpottaa videoiden katselua
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Kova kotelo, jossa jalusta
iPadille

Tekniset tiedot
Yhteensopivuus

Ulompi pakkaus

• Yhteensopiva: iPad

Muotoilu ja pinnoitus

• Väri(t): valkoinen ja musta
• Materiaalit: Polykarbonaatti ja TPE

Pakkauksen mitat
•
•
•
•
•
•
•

Kohokohdat

Pakkaustyyppi: Laatikko
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Pakkauksen mitat (L x K x S): 25,4 x 24,4 x 1,5 cm
Kokonaispaino: 0,11 kg
Nettopaino: 0,015 kg
Taara: 0,095 kg
EAN: 87 12581 56183 3
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•
•
•
•

Kuluttajapakkausten määrä: 36
Ulompi pakkaus (P x L x K): 52,1 x 28,4 x 27,9 cm
Kokonaispaino: 5,308 kg
Nettopaino: 0,54 kg
Taara: 4,768 kg
GTIN: 2 87 12581 56183 7

Sisäpakkaus

•
•
•
•
•
•

Kuluttajapakkausten määrä: 6
Sisäpakkaus (P x L x K): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
Kokonaispaino: 0,75 kg
Nettopaino: 0,09 kg
Taara: 0,66 kg
GTIN: 1 87 12581 56183 0
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Kiinteä pöytäteline

Kotelon taustapuolella on kiinteä pöytäteline, joten
soittimen voi laskea pöydälle videoiden katselun
ajaksi

Wrap-around-suojus

Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan
laitteen kulmia ja etupuolta.

Ohut muotoilu

Kotelo on kevyt, joten voit kuljettaa laitetta
suojattuna laukussa tai repussa ilman lisäpainoa.

Kotelon sisäpehmusteen kohokuviointi
vaimentaa iskuja

Iskuja vaimentavan kumikotelon tarjoamaa suojausta
tehostavat sen sisäpinnalla olevat urat. Tämä
kohokuviointi muodostaa ilmataskun, joka jakaa
iskun voiman tasaisesti, jolloin sen vaikutus kotelossa
olevaan laitteeseen on pienempi.

