
 

 

Philips
Hårt fodral med ställning

till iPad

DLN1719
Skydda din iPad med ett hårt fodral

med integrerat vikbart stativ
Det hårda fodralet med omslutande grepp skyddar allt – själva enheten, hörnen och 
framsidan på iPad, plus integrerat stativ för handsfree-visning som kan vikas ihop när det 
inte används. Lätt åtkomst till alla iPad-kontroller och dockningsanslutning.

Starkt skydd
• Hårt fodral i polykarbonat för kraftfullt skydd
• Mönster med upphöjda gummiräfflor på insidan dämpar stötar
• 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

Enkelt att se på video
• Inbyggt skrivbordsstativ gör det enkelt att se på video



 Inbyggt skrivbordsstativ
Det inbyggda skrivbordsstativet på fodralets baksida 
gör att du kan se på video var som helst där det finns 
en plan yta.

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.

Räfflor på insidan dämpar stötar
För att ge ännu bättre skydd innehåller det 
stötdämpande gummifodralet även en mängd räfflor. 
Det upphöjda mönstret skapar en luftficka som 
sprider stöten inom fodralet för att minska påverkan 
på enheten.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design och finish
• Färg(er): Vit och svart
• Material: Polykarbonat och TPE

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 56183 3

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 56183 7

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 56183 0
•
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