
 

 

Philips
Estojo rígido com suporte

para iPad

DLN1719
Proteja o seu iPad com um estojo rígido

com suporte rebatível integrado
Este estojo rígido com uma aderência envolvente protege toda a superfície do seu iPad: a estrutura, os 

cantos e o visor. Dispõe de um suporte integrado para visualização em mãos livres, totalmente rebatível 

quando não está a ser utilizado. Desfrute de um acesso total a todos os controlos iPad e ligação à base.

Protecção resistente
• Estojo rígido em policarbonato para uma alta protecção
• Padrão interno com saliências em borracha ajuda a absorver o choque
• 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

Visualização fácil de vídeos
• Base de secretária incorporada para visualização fácil de vídeos



 Base de secretária incorporada
A base de secretária incorporada na traseira da capa 
permite uma visualização de vídeos cómoda e sem 
precisar de segurar com as mãos em qualquer 
superfície plana.

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.

Saliências internas absorvem o choque
Para uma protecção ainda melhor, o estojo em 
borracha à prova de choque também dispõe de uma 
série de saliências internas. Este padrão elevado cria 
uma bolsa de ar que ajuda a distribuir o choque 
dentro do estojo para reduzir o impacto no seu 
dispositivo.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad

Design e acabamento
• Cor(es): Branco e preto
• Materiais: Policarbonato e TPE

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 56183 3

Embalagem exterior
• 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 56183 7

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 56183 0
•

Especificações
Estojo rígido com suporte
para iPad  
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