
 

 

Philips
Estojo vertical almofadado

para iPad

DLN1720
Estojo inteligente com estrutura almofadada
que se converte num suporte de dois sentidos
A melhor protecção e funcionalidade - este estojo reforçado dispõe de um revestimento que também 

funciona como suporte para vários ângulos de visualização em mãos-livres na posição vertical ou 

horizontal. Estojo interior fino é amovível para uma protecção de espessura fina em viagens.

Protecção atractiva
• Exterior em couro artificial para estilo e durabilidade
• Interior em tecido macio
• Corpo almofadado protege o ecrã frontal

Protecção em viagem
• A fita elástica mantém o estojo fechado com segurança
• Retire o estojo interior para uma solução rápida para transporte

Design inteligente
• Concebido para permitir vários ângulos de visualização
• Mude do modo vertical para o horizontal para uma visualização versátil



 Estojo interior amovível
Visto que, regularmente, para proteger o dispositivo 
em viagens necessita apenas de uma bolsa fina, o 
estojo interior pode ser removido para uma solução 
de transporte rápida, que se adapta facilmente ao seu 
saco ou mochila.

Mude facilmente os modos de 
visualização
O estojo interior amovível pode ser colocado em 
modo vertical ou horizontal para a visualização mais 
versátil em mãos livres.

Concebido para ângulos de visualização
O interior almofadado do estojo apresenta saliências 
subtis, proporcionando-lhe várias opções para o seu 
ângulo de visualização ideal.

Corpo almofadado protege o ecrã
Este estojo dispõe de um corpo felpudo almofadado, 
concebido especificamente para proteger o ecrã 
frontal frágil do seu dispositivo.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPad

Design e acabamento
• Cor(es): Preto e cinzento
• Materiais: Couro artificial

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 56181 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Embalagem exterior (C x L x A): 49 x 32 x 47 cm
• Peso bruto: 12,8 kg
• Peso líquido: 0,360 kg
• Tara: 12,440 kg
• GTIN: 2 87 12581 56181 3

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem interior (C x L x A): 

23,4 x 16,25 x 30 cm
• Peso bruto: 2,1 kg
• Peso líquido: 0,060 kg
• Tara: 2,040 kg
• GTIN: 1 87 12581 56181 6
•

Especificações
Estojo vertical almofadado
para iPad  
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