
 

 

Philips
Pouzdro podstavce 
s vycpávkami

pro iPad

DLN1720
Elegantní pouzdro s vycpávkami,

které lze proměnit na stojánek na výšku i na šířku
Toto vyztužené pouzdro nabízí tu nejlepší ochranu i funkce. Obsahuje vycpávky, které 
mohou fungovat i jako stojánek, takže lze na výšku i na šířku nastavit víc úhlů sledování. 
Tenké vnitřní pouzdro lze odejmout a používat jako tenkou ochranu na cestách.

Atraktivní ochrana
• Koženkové provedení pro styl a odolnost
• Vnitřní část vyložena měkkou textilií
• Tělo s vycpávkami chrání přední stranu displeje

Ochrana na cestách
• Elastický pásek umožňuje bezpečné uzavření pouzdra
• Sundejte vnitřní pouzdro za účelem dosažení rychlého řešení na cesty

Praktický design
• Tvarované pro více úhlů sledování
• Změna z režimu na výšku na režim na šířku pro univerzální zobrazení



 Snímatelné vnitřní pouzdro
Vzhledem k tomu, že někdy potřebujete pro 
ochranu na cestách pouze tenké pouzdro, je vnitřní 
pouzdro snímatelné tak, aby umožňovalo rychlé 
řešení na cesty a zařízení se snadno vešlo do tašky 
nebo batohu.

Snadná změna režimů zobrazení
Snímatelné vnitřní pouzdro lze nastavit do režimu na 
výšku nebo na šířku pro velmi praktické a pohodlné 
sledování.

Tvarované pro úhly sledování
Vnitřní vycpávky pouzdra jsou tvarovány do mírných 
vrcholů, což vám poskytuje více možností pro ideální 
úhel sledování.

Tělo s vycpávkami chrání displej
Toto pouzdro má tělo z plyšových vycpávek 
určených zejména k ochraně křehké přední strany 
displeje zařízení.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPad

Design a provedení
• Barva(y): Černá a šedá
• Materiály: Koženka

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,11 kg
• Čistá hmotnost: 0,015 kg
• Hmotnost obalu: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56181 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 49 x 32 x 47 cm
• Hrubá hmotnost: 12,8 kg
• Čistá hmotnost: 0,360 kg
• Hmotnost obalu: 12,440 kg
• GTIN: 2 87 12581 56181 3

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23,4 x 16,25 x 30 cm
• Hrubá hmotnost: 2.1 kg
• Čistá hmotnost: 0,060 kg
• Hmotnost obalu: 2,040 kg
• GTIN: 1 87 12581 56181 6
•

Specifikace
Pouzdro podstavce s vycpávkami
pro iPad  
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