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stojak Folio

do iPada

DLN1732
Podróżuj ze swoim urządzeniem iPad

zamkniętym w stylowym etui pełniącym funkcję stojaka
Podróżuj ze swoim urządzeniem iPad zamkniętym w skórzanym etui ze wzmocnioną 
obudową, które może również pełnić funkcję stojaka. Miękkie wnętrze i wbudowana 
podstawka dokująca zabezpieczają urządzenie iPad podczas przenoszenia.

Atrakcyjna ochrona
• etui w stylu Folio
• Skórzana warstwa zewnętrzna — stylowa i wytrzymała

Ochrona w ruchu
• Futerał możesz przenosić w torbie lub bez torby

Wygodne oglądanie plików wideo
• Zamknięcie może służyć jako stojak



 etui w stylu Folio
Etui w stylu Folio chroni całe urządzenie za pomocą 
łatwo otwieranej osłony, dzięki której w każdej 
chwili możesz wygodnie skorzystać ze swojego 
iPada.

Skórzana warstwa zewnętrzna
Futerał ten jest wykonany z eleganckiej i wytrzymałej 
sztucznej skóry, która zapewnia stylową ochronę 
urządzenia.

Futerał pasuje do torby
Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie 
drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie 
lub w plecaku.

Zamknięcie może służyć jako stojak
Bezpieczne zamknięcie można odchylić do tyłu i 
zamienić je w stojak umożliwiający łatwe 
przeglądanie zawartości ekranu na dowolnej płaskiej 
powierzchni.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny i grafit
• Materiały: Skóra syntetyczna

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Waga brutto: 0,11 kg
• Waga netto: 0,015 kg
• Ciężar opakowania: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56182 6

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

59 x 31,5 x 47 cm
• Waga brutto: 14,4 kg
• Waga netto: 0,54 kg
• Ciężar opakowania: 13,86 kg
• GTIN: 2 87 12581 56182 0

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26,4 x 7,9 x 24,9 cm
• Waga brutto: 0,75 kg
• Waga netto: 0,09 kg
• Ciężar opakowania: 0,66 kg
• GTIN: 1 87 12581 56182 3
•
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