
 

 

Philips
Harde hoes met voetje

voor de iPad

DLN1719
Harde hoes voor bescherming van uw iPad
Met geïntegreerde inklapbare standaard
Deze harde hoes met extra grip rondom biedt complete bescherming voor uw iPad, inclusief 
de hoeken en het scherm. De geïntegreerde inklapbare standaard biedt handsfree kijkplezier 
terwijl u alle iPad-knoppen en de dockconnector gewoon kunt blijven gebruiken.

Stevige bescherming
• Harde hoes van polycarbonaat voor optimale bescherming
• Rubbergroeven aan de binnenzijde voor het opvangen van schokken
• Volledige bescherming voor de hoeken en voorkant

Bescherming voor onderweg
• Slanke vormgeving, past perfect in uw tas
• Snelle en eenvoudige bescherming

Alle functies bij de hand
• Volledige iPad-functionaliteit plus bescherming
• Dekt de knoppen af voor bescherming tijdens het gebruik

Eenvoudig video's kijken
• Ingebouwde tafelstandaard voor gemakkelijk video's bekijken



 Ingebouwde tafelstandaard
Met de geïntegreerde tafelstandaard aan de 
achterkant van de hoes kunt u gemakkelijk, 
handsfree video's bekijken op een plat oppervlak.

Volledige bescherming
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel 
aan alle kanten, speciaal de hoeken en de voorste 
randen.

Slank ontwerp
Deze hoes is ontworpen om de iPad te beschermen 
terwijl het geheel compact blijft, zodat u uw iPad 
eenvoudig in uw tas of rugzak kunt meenemen en het 
apparaat toch beschermd is.

Binnengroeven voor het opvangen van 
schokken
Voor een nog betere bescherming heeft de 
schokabsorberende rubberen hoes groeven aan de 
binnenzijde. Hiermee worden luchtkamers 
gecreëerd die schokken helpen opvangen om zo uw 
toestel te beschermen.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Wit en zwart
• Materialen: Polycarbonaat en TPE

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Brutogewicht: 0,11 kg
• Nettogewicht: 0,015 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56183 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Brutogewicht: 5,308 kg
• Nettogewicht: 0,54 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 56183 7

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Brutogewicht: 0,75 kg
• Nettogewicht: 0,09 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56183 0
•
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