
 

 

Philips
Polstret klaprammeetui

til iPad

DLN1720
Smart etui med polstret konstruktion

som kan laves om til en to-vejs-holder
For den ultimative beskyttelse og funktionalitet har dette forstærkede etui en polstring, som gør 
det muligt at konvertere det til en holder med flere håndfri betragtningsvinkler i lodret eller vandret 
tilstand. Det slanke indvendige etui er aftageligt, så du får kompakt beskyttelse, når du er på farten.

Charmerende beskyttelse
• Beklædning i kunstlæder giver stil og holdbarhed
• Blød indvendig stofforing
• Polstret hoveddel beskytter frontskærmen

Beskyttelse på farten
• Elastisk bånd holder etuiet sikkert lukket
• Tag det indvendige etui af, det giver en hurtig løsning til når du er på farten

Smart design
• Formet til at muliggøre flere visningsvinkler
• Skift mellem stående og liggende, så du får alsidig visning



 Aftageligt indvendigt etui
Da et slankt etui nogle gange er alt, hvad du behøver 
til beskyttelse på farten, er det indvendige etui 
aftageligt, så du har en hurtig løsning, som nemt 
passer ned i din taske eller rygsæk.

Skift nemt visningstilstande
Det aftagelige indvendige etui kan stilles op i enten 
lodret eller vandret tilstand, så du får den mest 
alsidige håndfri visning.

Formet til visningsvinkler
Etuiets indvendige polstring er formet i raffinerede 
riller, så du har flere valgmuligheder mht. 
visningsvinkel.

Polstret hoveddel beskytter skærm
Dette etui har en polstret hoveddel med plys 
designet specielt til at beskytte din enheds skrøbelige 
frontskærm.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

Design og finish
• Farve(r): Sort og grå
• Materialer: Kunstlæder

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Bruttovægt: 0,11 kg
• Nettovægt: 0,015 kg
• Taravægt: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56181 9

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 24
• Ydre indpakning (L x B x H): 49 x 32 x 47 cm
• Bruttovægt: 12,8 kg
• Nettovægt: 0,360 kg
• Taravægt: 12,440 kg
• GTIN: 2 87 12581 56181 3

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 4
• Indvendig emballage (L x B x H): 

23,4 x 16,25 x 30 cm
• Bruttovægt: 2,1 kg
• Nettovægt: 0,060 kg
• Taravægt: 2,040 kg
• GTIN: 1 87 12581 56181 6
•
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