
 

 

Philips
Twardy futerał z podstawą

do iPada

DLN1719
Chroń urządzenie iPad w twardym futerale
z wbudowaną podpórką
Ten twardy futerał z uchwytem chroni całe urządzenie: obudowę, rogi i ekran iPada, a 
wbudowana składana podpórka umożliwia korzystanie z urządzenia bez używania rąk. 
Wygodny dostęp do wszystkich elementów sterujących iPada oraz złącza stacji dokującej.

Solidna ochrona
• Twardy futerał z poliwęglanu zapewniający pewną ochronę
• Uniesione gumowe krawędzie wewnętrzne pomagają amortyzować wstrząsy
• Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia

Ochrona w ruchu
• Smukła konstrukcja umożliwiająca bezproblemowe umieszczenie urządzenia w torbie
• Wygodna, szybka i prosta ochrona

Wygodny dostęp
• Ochrona przy zachowaniu pełnej funkcjonalności iPada
• Przyciski pokryte warstwą zapewniającą ochronę podczas ich naciskania

Wygodne oglądanie plików wideo
• Wbudowana podstawa biurkowa umożliwiająca wygodne oglądanie plików wideo



 Wbudowana podstawa biurkowa
Zintegrowana podstawa biurkowa znajdująca się z 
tyłu futerału umożliwia wygodne oglądanie plików 
wideo bez angażowania rąk po umieszczeniu 
urządzenia na dowolnej płaskiej powierzchni.

Elastyczna ochrona
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa 
urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i 
krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.

Wąska konstrukcja
Futerał został zaprojektowany w celu zapewnienia 
wysokiego stopnia ochrony przy niewielkich 
rozmiarach, dzięki czemu urządzenie można 
bezpiecznie nosić w torbie lub plecaku.

Krawędzie wewnętrzne amortyzują 
wstrząsy
Aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę, gumowy 
futerał ma wewnętrzne krawędzie, które tworzą 
„kieszeń powietrzną” rozpraszającą wstrząsy 
wewnątrz futerału, minimalizując w ten sposób ich 
wpływ na urządzenie.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Biały i czarny
• Materiały: Poliwęglan i TPE

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Waga brutto: 0,11 kg
• Waga netto: 0,015 kg
• Ciężar opakowania: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56183 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

52,1 x 28,4 x 27,9 cm
• Waga brutto: 5,308 kg
• Waga netto: 0,54 kg
• Ciężar opakowania: 4,768 kg
• GTIN: 2 87 12581 56183 7

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Waga brutto: 0,75 kg
• Waga netto: 0,09 kg
• Ciężar opakowania: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56183 0
•

Dane techniczne
Twardy futerał z podstawą
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